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คูม่ อื ความปลอดภัยในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารและสารเคมีของศูนย์เครือ่ งมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จดั ทำขึน้ เพือ่ ใช้แนะนำแนวปฏิบตั ใิ นการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ าร
และเครือ่ งมือแก่นกั ศึกษา นักวิจยั และผูช้ ว่ ยวิจยั ตลอดจนพนักงานศูนย์เครือ่ งมือฯ
โดยในช่วงเวลาผ่านมาอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากการปฏิบตั งิ านภายในห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสารเคมีของศูนย์เครือ่ งมือฯ มีมากขึน้ เป็นลำดับ ส่วนหนึง่ เนือ่ งมาจากผูป้ ฏิบตั งิ าน
ขาดความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องในการปฏิบตั งิ านภายในห้องปฏิบตั กิ าร อันเป็นเหตุนำมา
ซึง่ ความสูญเสียทรัพย์สนิ และอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน รวมทัง้ มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ศูนย์เครือ่ งมือฯ จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้
สารเคมีอย่างปลอดภัยเป็นอันดับแรก และเพือ่ ตอบสนองนโยบายความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัย จึงได้จดั ทำคูม่ อื ฉบับนีโ้ ดยมีวตั ถุประสงค์ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีความรูพ้ น้ื ฐาน
ตลอดจนทราบถึงแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับศูนย์เครือ่ งมือฯ เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการ
ห้องปฏิบตั กิ ารและเครือ่ งมือสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ศูนย์เครือ่ งมือฯ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคูม่ อื ฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิ
งานภายในห้องปฏิบตั กิ ารของนักศึกษา นักวิจยั และผูช้ ว่ ยวิจยั ให้สามารถดำเนินการ
ได้อย่างบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และขอขอบคุณคณาจารย์ท่ปี รึกษา
คณะทำงานกำกับดูแลการใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและการจัดการ
ของเสียสารเคมี ภายในศูนย์เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์
ตรวจสอบต้นฉบับนีใ้ ห้สำเร็จลุลว่ ง รวมทัง้ คณะทำงานฯ จัดทำคูม่ อื ฉบับนีข้ น้ึ หากคูม่ อื
ฉบับนีม้ ขี อ้ บกพร่องประการใด ศูนย์เครือ่ งมือฯ ยินดีรบั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิม่ เติมเพือ่ การปรับปรุงให้คมู่ อื ฯ มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ ต่อไป
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1. แนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการของ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 ด้วยภารกิจหลักของศูนย์เครื่องมือฯ ที่ให้บริการการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การใช้
ห้องปฏิบตั กิ ารในการเรียนการสอน การทดลองและงานวิจยั ต่างๆ ศูนย์เครือ่ งมือฯ ได้
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและการใช้ห้องปฏิบัติการ และสอดคล้อง
กับนโยบายความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมภายใน
ศูนย์เครื่องมือฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดแนวทางใน
การใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ ดังนี้
1. ผู้ช่วยวิจัยและนักศึกษาทุกคนที่ต้องเข้าทำปฏิบัติการหรือปฏิบัติงานในโครงงาน
(project) ปัญหาพิเศษ (special problem) วิทยานิพนธ์ (thesis) หรืองานอื่นใด
ที่ต้องเข้าใช้ห้องปฏิบัติการในพื้นที่ของศูนย์เครื่องมือฯ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา
2 สัปดาห์ติดต่อกันขึ้นไป ต้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร “ความปลอดภัย
ในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี” และทำการสอบเพื่อให้ได้ safety card
แล้วจึงนำ safety card นัน้ ไปยืน่ ประกอบการขออนุญาตใช้หอ้ งปฏิบตั กิ าร พร้อมแนบ
แบบ คง.1 หรือ คง.2 หรือ คง.3 หรือแบบฟอร์มใบคำขอรับบริการ (FM-404-01-01)
โดยมีรายละเอียดดังหัวข้อที่ 2 เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้ได้ safety card
2. ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งทำโครงงานนอก
เวลาทำการปกติ (16.30 น. เป็นต้นไป) ให้กรอกแบบฟอร์ม (FM-ฝสป-08)
ถึงผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ     เพื่อขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการนอกเวลา
ทำการปกติ
3. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการจะทำการตรวจบัตร safety card หากพบว่า
ผู้ช่วยวิจัย หรือนักศึกษาไม่มีบัตร safety card หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือฯ จะรายงานไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา และงานวินัย
ส่วนกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี   และจะระงับการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ าร
เป็นการชั่วคราว หรือตามที่ศูนย์เครื่องมือฯ กำหนด
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4. ผู้ช่วยวิจัย และนักศึกษาทุกคนที่เข้าทำปฏิบัติการ ณ อาคารศูนย์เครื่องมือฯ ต้อง
ลงชื่อเข้า-ออกอาคารที่โต๊ะ รปภ. ประจำอาคารทุกวันเพื่อเป็นข้อมูลการตรวจสอบ
จำนวนคนในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
5. ผูช้ ว่ ยวิจยั และนักศึกษาทุกคนทีใ่ ช้เครือ่ งมือของศูนย์เครือ่ งมือฯ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่
ประจำห้องปฏิบัติการก่อนใช้ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือ ทุกครั้ง และต้องลงบันทึก
การใช้เครือ่ งมือ (logbook) ทุกครัง้ หากพบว่าไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบฯ ศูนย์เครือ่ งมือฯ
จะรายงานไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา และจะระงับการใช้เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการ
เป็นการชั่วคราว
6. ในกรณีขอใช้เครื่องมือ ผู้ขอใช้เครื่องมือต้องได้รับการอบรมการใช้เครื่องมือจาก
เจ้าหน้าที่ก่อน จึงอนุญาตให้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์นั้น และในการใช้งานจะต้องปฏิบัติ
ตามหัวข้อที่ 5 เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
7. เครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องแก้วที่ เบิก-ยืม ให้เป็นไปตามระเบียบการ เบิก-ยืม ของ
ห้องปฏิบัติการนั้นๆ เมื่อส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิม หากชำรุดหรือเสียหาย
จะต้องชดใช้ตามมูลค่าของวัสดุและครุภัณฑ์
8. การแต่งกายในการเข้าห้องปฏิบัติการจะต้องแต่งกายสุภาพ รัดกุม เหมาะกับสภาพ
การปฏิบัติงาน หรือ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
9. ผู้เข้าทำปฏิบัติการควรใส่ชุดป้องกันให้เหมาะสมกับห้องปฏิบัติการ และใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในงานทีม่ คี วามเสีย่ ง ดังหัวข้อ 4.3. เรือ่ ง อุปกรณ์ปอ้ งกัน
อันตรายส่วนบุคคลที่ควรใช้ขณะทำงานกับสารเคมี
10. ควรประเมินความเสี่ยงอย่างถี่ถ้วนก่อนทำการทดลอง
11. การขอใช้ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ ในเวลาและนอกเวลาราชการต้องทำบันทึก
ข้อความ หรือกรอกแบบฟอร์มใบคำขอรับบริการ (FM-404-01-01) เพื่อขออนุมัติ
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
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12. ขณะทำปฏิบัติการ ไม่ควรเล่นหรือส่งเสียงดังรบกวน  ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามนำอาหาร
และสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องปฏิบัติการ
13. ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตาม หัวข้อที่ 4
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารเคมี
14. หากเกิดอัคคีภัย ให้ผู้ปฏิบัติการ ปฏิบัติตามหัวข้อที่ 6 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
เหตุฉกุ เฉินเมือ่ เกิดอัคคีภยั และต้องแจ้งเกิดอุบตั เิ หตุหรือรายงานเหตุการณ์ไม่ปกติ   
แก่เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทราบทุกครั้ง ตามแบบฟอร์ม (FM-407-01-04)
เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอีก
15. หากมีของเสียทีเ่ กิดขึน้ จากการทำปฏิบตั กิ าร ให้ผทู้ ำปฏิบตั กิ าร ปฏิบตั ติ ามรายละเอียด
ดังหัวข้อที่ 3 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ
16. การใช้งานเครื่องมือเป็นเวลาติดต่อกันเกิน 12 ชั่วโมง โดยไม่มีผู้ดูแล ให้ผู้ที่ใช้
เครือ่ งมือนัน้ ติดป้ายชือ่ ผูท้ ำการทดลอง เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อไว้ทต่ี วั เครือ่ งมือ เพือ่ ใช้
สำหรับติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน และควรพักเครือ่ งมือหลังการใช้งานอย่างน้อย
2 ชั่วโมง ก่อนการใช้เครื่องมืออีกครั้ง
17. เมื่อใช้ห้องปฏิบัติการเสร็จแล้วให้ทำความสะอาดโต๊ะปฏิบัติการ ดูแลความสะอาด
ของเครือ่ งมือ อ่างล้างมือ ปิดวาล์วน้ำ ปิดวาล์วแก๊ส ปิดไฟฟ้าและปิดเครือ่ งปรับอากาศ
ให้เรียบร้อย
18. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการจะเป็นผู้ดูแลให้ผู้ขอรับบริการปฏิบัติตามระเบียบ
ดังกล่าว หากมีการทำผิดระเบียบร้ายแรง อาจจะพิจารณางดให้บริการในแต่ละ
กรณีได้
19. กรณีอน่ื ๆ นอกเหนือจากระเบียบดังกล่าวข้างต้นนีใ้ ห้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของผูอ้ ำนวยการ
ศูนย์เครื่องมือฯ
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2. SAFETY CARD
		 Safety card คือ บัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ออกโดยศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีชื่อผู้มีสิทธิ์ระบุอยู่ในบัตรนั้นเพื่อรับรองว่าได้
ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร “ความปลอดภัยในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารและสารเคมี” และ
ผ่านการทดสอบหลังการฝึกอบรม ซึ่ง Safety card นี้ บุคลากร ผู้ช่วยวิจัยและนักศึกษา
จะใช้ เ พื่ อ นำไปขออนุ ญ าตเข้ า ทำปฏิ บั ติ ก ารในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ ฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย Safety card สำหรับนักศึกษา จะระบุชื่อ สกุล
รหัสประจำตัว สาขาวิชา  วันที่ออกบัตร วันหมดอายุ พร้อมรูปถ่ายปัจจุบันของผู้ถือบัตร
และสำหรับผู้ช่วยวิจัยจะระบุ ชื่อ สกุล  ตำแหน่ง วันที่ออกบัตร วันหมดอายุ พร้อมรูปถ่าย
ปัจจุบันของผู้ถือบัตร บัตรมีอายุการใช้งาน 2 ปี หากบัตรหมดอายุก่อนการสำเร็จ
การศึกษา ให้ขอต่ออายุบัตรได้  คราวละ 2 ปี โดยต้องทำการขอต่ออายุบัตรภายใน 60 วัน
กรณีเกิน 60 วัน จะต้องทำการอบรมและสอบใหม่
ขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อให้ได้ Safety Card
1. กรอกแบบฟอร์ม บป. 1 (FM-ฝสป-01) ใบสมัครเพือ่ เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร
“ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีเพื่อให้ได้ Safety card” ซึ่งเป็นหลักสูตร
ตามกำหนดการของศูนย์เครือ่ งมือฯ กำหนด โดยนักศึกษาจะทำการสมัครเข้ารับการ
ฝึกอบรมผ่านทางศูนย์เครื่องมือฯ
2. การเข้ารับการทดสอบ Safety test  ผูม้ สี ทิ ธิเ์ ข้ารับการทดสอบต้องผ่านการฝึกอบรม
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครบ 80 % ของเวลาที่กำหนดเท่านั้น ผู้ผ่านการ
ทดสอบจะต้องได้คะแนน 70 %   ขึ้นไป หากสอบไม่ผ่าน สามารถเข้ารับการทดสอบ
Safety test ได้อีก 2 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้ง
3. ผู้ผ่านการทดสอบ Safety test ด้วยคะแนน 70 % ขึ้นไป จะได้ Safety card
ซึ่งมีอายุการใช้งาน 2 ปี นับแต่วันที่สอบผ่าน และหากหมดอายุการใช้งาน 2 ปีแล้ว
ให้ขอต่ออายุ Safety card โดยกรอกแบบฟอร์ม บป. 2 (FM-ฝสป-02) แบบฟอร์ม
ขอต่ออายุ Safety card  และนำส่งศูนย์เครื่องมือฯ สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน 3 ครั้ง
จะต้องสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นต่อไป
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4. กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย และ/หรือ ป่วยหนัก ซึ่งต้องมีใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และ/หรือ ใบรับรองแพทย์เท่านั้น จึงจะสามารถเข้ารับการฝึกอบรมครั้งต่อไปได้

ตัวอย่าง SAFETY CARD
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาวสุรนารี โคราชสีมา
M5050001
สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
วันออกบัตร   3 สิงหาคม 2555
บัตรหมดอายุ 2 สิงหาคม 25557

ณรงค์  อัครพัฒนากูล
(อาจารย์ ดร.ณรงค์  อัครพัฒนากูล)
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ
ผู้ออกบัตร

ข้อกำหนดการใช้บัตร
1. บัตรนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้
หากผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้ กรุณาส่งคืนที่ศูนย์เครื่องมือฯ
2. โปรดแสดงบัตรทุกครั้งเมื่อเข้าปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
3. บัตรนีใ้ ช้ได้เฉพาะผูท้ ม่ี ชี อ่ื ระบุไว้บนบัตรเท่านัน้ หากผูใ้ ดฝ่าฝืนให้บคุ คลอืน่ ใช้
จะได้รับพิจารณาโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-223263, 044-223274
โทรสาร 044-223260, 044-223315
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3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการของเสียใน
ห้องปฏิบัติการ
		 ในการทำปฏิบัติการเพื่อการทดลองและงานวิจัยนั้น บางครั้งจะก่อให้เกิดของเสีย
สารเคมีประเภทต่างๆ เพื่อให้การจัดการของเสียสารเคมีเป็นไปอย่างถูกต้อง ปลอดภัย
และเป็นแนวทางเดียวกัน ศูนย์เครื่องมือฯ จึงได้กำหนดขั้นตอนการจัดการของเสีย ดังนี้
3.1 ขั้นตอนการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ
1. แจ้งข้อมูลของเสียและจำนวนภาชนะบรรจุ  
(FM-508-02-02)
2. เบิกภาชนะบรรจุ/ฉลาก (FM-508-02-03)
3. จำแนกของเสีย/บำบัดของเสีย (ตามหัวข้อที่ 3.2 และ 3.4)
4. รวบรวมของเสีย/บรรจุลงภาชนะและติดฉลาก
5. กรอกข้อมูลรายการของเสียผ่านระบบอินเตอร์เนต
(www. sut.ac.th/cste/)
(FM-508-02-04)
6. ขนย้ายของเสีย
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ผู้รับผิดชอบ
1. เจ้าหน้าทีป่ ระจำห้องปฏิบตั กิ ารเป็นผูร้ บั ผิดชอบ ของเสียทีเ่ กิดจากการเรียนการสอน
ปฏิบัติการ  
2. นักศึกษาหรือนักวิจยั หรือผูช้ ว่ ยวิจยั เป็นผูร้ บั ผิดชอบ ของเสียทีเ่ กิดจากการทำวิทยานิพนธ์
และงานวิจัย  โดยเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการเป็นผู้ควบคุมดูแล
ขั้นตอนการดำเนินการ
1. แจ้งข้อมูลของเสียและจำนวนภาชนะบรรจุ/ฉลาก  
ผู้รับผิดชอบกรอกแบบฟอร์มสำรวจรายการของเสียและจำนวนภาชนะบรรจุ/
ฉลากในห้องปฏิบตั กิ าร (FM-508-02-02) และส่งให้เจ้าหน้าทีป่ ระจำห้องปฏิบตั กิ ารนัน้ ๆ
เพื่อรวบรวมในแต่ละฝ่ายฯ และส่งให้กับเจ้าหน้าที่คลังสารเคมีทุกปีการศึกษา
2. เบิกภาชนะบรรจุ/ฉลาก
ผู้รับผิดชอบเบิกภาชนะบรรจุ/ฉลากที่เจ้าหน้าที่คลังสารเคมีตามจำนวนที่กรอก
ในแบบฟอร์มสำรวจรายการของเสียและจำนวนภาชนะบรรจุ/ฉลากในห้องปฏิบัติการ
(FM-508-02-03)
3. จำแนกของเสีย/บำบัดของเสีย
ผู้รับผิดชอบจำแนกของเสียตามวิธีการแยกประเภทของเสีย/บำบัดของเสีย
ของศูนย์เครือ่ งมือฯ (ตามหัวข้อ 3.2 การแยกประเภทของเสียและหัวข้อ 3.4 การบำบัด
ของเสีย)
4. รวบรวมของเสีย/บรรจุลงภาชนะและติดฉลาก
ผู้รับผิดชอบรวบรวมของเสียแต่ละประเภทลงในภาชนะที่กำหนดไว้ โดยต้อง
คำนึงถึงข้อควรระวังในการจัดเก็บของเสียสารเคมี ดังหัวข้อที่ 3.3 จากนั้นเขียนข้อความ
และติดฉลาก (FM-508-02-03) ให้ครบถ้วนและเก็บภาชนะนั้นๆ ไว้ในห้องปฏิบัติการ
ในบริเวณทีเ่ หมาะสมเพือ่ รอการส่งบำบัดต่อไป      ทัง้ นี   ้ ในการบรรจุของเสียประเภทของเหลว
ต้องเหลือทีว่ า่ งตอนบนประมาณ 20% ของถังบรรจุ เพือ่ ป้องกันความเสียหายจากความ
ดันไอของของเหลวที่เพิ่มขึ้น  
กรณีของเสียที่สามารถบำบัดเองได้ (ของเสียประเภทที่ 1, 2, 3, 22 และ 23)
ให้บำบัดตามวิธีการดังหัวข้อที่ 3.4
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5. กรอกข้อมูลรายการของเสียผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (www.sut.ac.th/cste/)
		 เมื่อของเสียเต็มในแต่ละภาชนะบรรจุให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลรายการของเสีย
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (www.sut.ac.th/cste/) ตามแบบฟอร์มรายงานข้อมูลของเสีย
(FM-508-02-04) ศูนย์เครื่องมือฯ จะเก็บข้อมูลครั้งสุดท้ายภายในวันที่ 31 พฤษภาคม
ของทุกปี
6. ขนย้ายของเสีย
		 ศูนย์เครือ่ งมือฯ จะแจ้งให้ผรู้ บั ผิดชอบทราบเมือ่ ถึงกำหนดเวลาการขนย้ายของเสีย
ไปบำบัด ซึ่งผู้รับผิดชอบต้องขนย้ายของเสียที่ได้แจ้งไว้ไปยังบริเวณจุดรวบรวมอาคาร
เก็บของเสียสารเคมีอยู่ระหว่าง F4 กับ F5 ซึ่งจะดำเนินการประมาณเดือนมิถุนายนของ
ทุกปี
3.2 การแยกประเภทของเสีย
ของเสียในห้องปฏิบัติการ หมายถึง ของเสียสารเคมี วัตถุปนเปื้อนสารเคมี
รวมทัง้ ของเสียจุลนิ ทรียต์ า่ งๆ   ทเี่ กิดขึน้ ในห้องปฏิบตั กิ าร   โดยศูนย์เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แบ่งประเภทของเสียจากห้องปฏิบัติการ
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1. ของเสียสารเคมี ซึ่งจะจัดแยกออกเป็น 23 ประเภท โดยอ้างอิงจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้แก่
		 ประเภทที่ 1 ของเสียที่เป็นกรด  หมายถึง ของเสียที่มีค่าของ pH ต่ำกว่า 7 และ
มีกรดปนอยู่ในสารมากกว่า 5% เช่น กรดซัลฟูริก กรดไนตริก กรดไฮโดรคลอริก
		 ประเภทที่ 2 ของเสียที่เป็นเบส หมายถึง ของเสียที่มีค่าของ pH สูงกว่า 7 และ
มีด่างปนอยู่ในสารมากกว่า 5% เช่น แอมโมเนีย คาร์บอเนต ไฮดรอกไซด์
		 ประเภทที่ 3 ของเสียที่เป็นเกลือ  หมายถึง ของเสียที่มีคุณสมบัติเป็นเกลือ หรือ
ของเสียที่เป็นผลิตผลจากการทำปฏิกิริยาของกรดกับด่าง เช่นโซเดียมคลอไรด์แอมโมเนียม
ไนเตรท
		 ประเภทที่ 4 ของเสียที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด์  หมายถึง ของเสีย
ที่เป็นของเหลวที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด์ เช่น กรดไฮโดรฟลูออริก สารประกอบ
ฟลูออไรด์ ซิลิคอนฟลูออไรด์
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		 ประเภทที่ 5 ของเสียที่ประกอบด้วยไซยาไนด์อนินทรีย์   หมายถึง ของเสียที่
มีสารประกอบเชิงซ้อนไซยาไนด์ หรือไซยาโนคอมเพล็กซ์เป็นองค์ประกอบ
		 ประเภทที่ 6 ของเสียที่ประกอบด้วยไซยาไนด์อินทรีย์ หมายถึง ของเสียที่มี
โซเดียมไซยาไนด์เป็นส่วนประกอบ ซึ่งจัดเป็นของเสียอันตราย เช่น  โซเดียมไซยาไนด์
		 ประเภทที่ 7 ของเสียที่ประกอบด้วยโครเมียม หมายถึง ของเสียที่มีโครเมียม
เป็นองค์ประกอบ เช่น สารประกอบ Cr+ กรดโครมิก เช่น ของเสียที่ได้จากการวิเคราะห์
COD
		 ประเภทที่ 8 ของเสียที่เป็นสารปรอทอนินทรีย์ หมายถึง ของเสียที่มีปรอท
อนินทรีย์เป็นองค์ประกอบ เช่น เมอคิวรี (II) คลอไรด์
		 ประเภทที่ 9 ของเสียที่เป็นสารปรอทอินทรีย  ์ หมายถึง ของเสียที่มีปรอทอินทรีย์
เป็นองค์ประกอบ เช่น อัลคิลเมอคิวรี่
		 ประเภทที่ 10 ของเสียที่เป็นสารอาร์เซนิก หมายถึง ของเสียที่มีอาร์เซนิกเป็น
องค์ประกอบ  
		 ประเภทที่ 11 ของเสียที่เป็นไอออนของโลหะหนักอื่นๆ หมายถึง ของเสียที่
มีไอออนของโลหะหนักอื่นที่ไม่ใช่โครเมียม อาร์เซนิก ไซยาไนด์และปรอทเป็นส่วนผสม
เช่น แบเรียม แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง เหล็ก แมงกานีส  สังกะสี  โคบอล  นิเกิล เงิน
ดีบุก แอนติโมนีล ทังสเตน วาเนเดียม
		 ประเภทที่ 12 ของเสียประเภทออกซิไดซ์ซิงเอเจนต์ หมายถึง ของเสียที่มี
คุณสมบัติในการรับอิเลคตรอน เป็นสารที่ไม่ติดไฟแต่ช่วยให้สารอื่นเกิดการลุกไหม้ได้ เช่น
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โปแตสเซียมคลอเรต แอมโมเนียมไนเตรท
		 ประเภทที่ 13 ของเสียประเภทรีดิวส์ซิงเอเจนต์ หมายถึง ของเสียที่มีคุณสมบัติ
ในการให้อิเลคตรอน ซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอื่นทำให้เกิดการระเบิดได้ เช่น
กรดซัลฟิวรัส กรดไอโอซัลฟิวริก ไฮดราซีน ไฮดรอกซิลเอมีน
		 ประเภทที่ 14 ของเสียที่เป็นของเหลวที่สามารถเผาไหม้ได้ หมายถึง ของเสีย
ที่เป็นของเหลวอินทรีย์ที่สามารถเผาไหม้ได้ เช่น ตัวทำละลายอินทรีย์ พวกอัลกอฮอล์
เอสเทอร์ อัลดีไฮด์ คีโตน กรดอินทรีย์
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		 ประเภทที่ 15 ของเสียที่เป็นน้ำมัน  หมายถึง ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์
ประเภทไขมันที่ได้จากพืชและสัตว์ เช่น กรดไขมัน น้ำมันพืช น้ำมันสัตว์ น้ำมันปิโตรเลียม
และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำมัน เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น
		 ประเภทที่ 16 ของเสียทีเ่ ป็นสารฮาโลเจน  หมายถึง ของเสียทีเ่ ป็นสารประกอบ
อินทรีย์ของธาตุฮาโลเจน เช่น  คลอโรเบนซีน คาร์บอนเตตระคลอไรด์
		 ประเภทที่ 17 ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ที่ประกอบด้วยน้ำ หมายถึง
ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ที่มีน้ำผสมอยู่ เช่น น้ำมันผสมน้ำ แอลกอฮอล์ผสมน้ำ           
ฟีนอลผสมน้ำ กรดอินทรีย์ผสมน้ำ
		 ประเภทที่ 18 ของเสียที่เป็นสารไวไฟ หมายถึง วัตถุที่ง่ายต่อการติดไฟ
และเผาไหม้ในที่ที่มีอากาศ เช่น อะซิโตน เบนซิน คาร์บอนไดซัลไฟด์ ไซโคลเฮกเซน
ไดเอททิลอีเทอร์ เอทธานอล เมทธานอล เมทธิลอะซีเตท โทลูอีน ไซลีน ปิโตรเลียมสปิริต
		 ประเภทที่ 19 ของเสียที่มีสารที่ทำให้ภาพคงตัว หมายถึง ของเสียที่เป็น
พวกน้ำยาล้างรูป ได้จากกิจกรรมในห้องปฏิบัติการซึ่งมีห้องมืด ซึ่งต้องการล้างฟิล์มและ
ทำให้เกิดรูปเองในงานวิจัยหรือการเรียนการสอน
		 ประเภทที่ 20 ของเสียที่เป็นสารระเบิดได้ หมายถึง ของแข็ง หรือของเหลว
หรือสารผสมที่สามารถทำปฏิกิริยาทางเคมีด้วยตัวเอง ทำให้เกิดแก๊สที่มีความดันและ
ความร้อนอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดการระเบิด เช่น พวกไนเตรต ไนตรามีน
		 ประเภทที่ 21 ของเสียทีเ่ ป็นสารกัมมันตรังสี   หมายถึง ของเสียทีป่ ระกอบด้วย
สารกัมมันตรังสีซึ่งเป็นสารที่ไม่เสถียร สามารถแผ่รังสี ทำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม เช่น โคบอลต์ เรเดียม                                                     
		 ประเภทที่ 22 ของเสียที่มีจุลินทรีย์ หมายถึง ของเสียที่ได้จากกิจกรรม
การเลี้ยงเชื้อ แยกเชื้อหรือเพาะจุลินทรีย์  รา  ยีสต์ ในห้องปฏิบัติการ รวมถึงการเลี้ยงเชื้อ
ในถังหมัก
		 ประเภทที่ 23 ของเสียที่มีความสกปรกและปริมาณสูง หมายถึง ของเสีย
ที่ได้จากกิจกรรมการวิจัยหรือบริการ โดยใช้ถังหมักขนาดใหญ่หรือจากกิจกรรมของ
เครื่องมือในระดับต้นแบบ ซึ่งมีของเสียปริมาณมาก
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2. วัสดุปนเปื้อน ซึ่งจะแยกออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
		 ประเภท ขวดแก้ว ขวดสารเคมีที่ใช้แล้ว (กลุ่ม A)
		 ประเภท เครื่องแก้วหรือขวดสารเคมีที่แตก (กลุ่ม B)
		 ประเภท ขยะติดเชื้อ  ได้แก่ เข็มฉีดยา ใบมีดผ่าตัด (กลุ่ม C)
		 ประเภท วัตถุปนเปื้อนสารเคมี ได้แก่ ทิชชู  ถุงมือปนเปื้อนสารเคมี  แผ่นเจล
Electrophoresis (กลุ่ม D)
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3.3 ข้อควรระวังในการจัดเก็บของเสียสารเคมี
กลุ่มของเสียที่เข้ากันไม่ได้ (Incompatible hazard classes) และต้องไม่เก็บ
รวมกัน แสดงตัวอย่าง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงกลุ่มสารเคมี ก และ ข ที่เมื่อปนกันจะเกิดผลลัพธ์ที่เป็นอันตราย
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ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงกลุ่มสารเคมี ก และ ข ที่เมื่อปนกันจะเกิดผลลัพธ์ที่เป็น
อันตราย
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3.4 การบำบัดของเสียที่สามารถบำบัดเองได้ มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
		 1. วิธีบำบัดของเสียที่เป็นกรด (ของเสียประเภทที่ 1)
ทำได้โดยวิธีทำให้เป็นกลาง (Neutralization) ซึ่งสามารถใช้ของเสียที่เป็นเบส
ในห้องปฏิบัติการในการปรับให้เป็นกลาง หรือถ้าไม่มีให้เตรียมสารละลายเบส เช่น
10-30% NaOH (ใช้ Commercial grade) เป็นตัวปรับให้เป็นกลาง การกำจัดของเสีย
ประเภทนี้ควรทำในตู้ดูดควันที่มีกระจกกั้น รวมทั้งสวมอุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคคลที่
เหมาะสม เช่น ถุงมือ เสื้อกาวน์ แว่นตาเพื่อป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าตา โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1.1 วัด pH ของเสียที่เป็นกรดและของเสียที่เป็นเบสที่จะนำมาทำให้เป็นกลาง
		 1.2 เทของเสียที่เป็นกรดลงในภาชนะที่ทนความร้อนปริมาณเพียงครึ่งหนึ่งของ
ความจุภาชนะ
1.3 นำของเสียที่เป็นเบสค่อยๆ เติมลงในของเสียที่เป็นกรด คนตลอดเวลาเพื่อ
ลดอัตราการเกิดปฏิกิริยา
1.4 วัด pH ตลอดเวลาที่เติมของเสียที่เป็นเบสจนกระทั่งมี pH ประมาณ 7
1.5 ตรวจวัดค่า TDS (total dissolve solid) ต้องมีค่าต่ำกว่า 3000 มก/ล.
จึงจะสามารถปล่อยลงสู่ท่อน้ำทิ้งได้
1.6 หากเกิดตะกอนของเกลือขึ้น ให้กรองตะกอนและรวบรวมส่งบำบัด
2. วิธีบำบัดของเสียที่เป็นเบส (ของเสียประเภทที่ 2)
ทำได้โดยวิธีทำให้เป็นกลาง (Neutralization) ซึ่งสามารถใช้ของเสียที่เป็นกรด
ในห้องปฏิบัติการในการปรับให้เป็นกลางหรือถ้าไม่มีให้เตรียมสารละลายกรดซัลฟูริก
หรือกรดเกลือเข้มข้น (ควรใช้ Commercial Grade) แทนของเสียที่เป็นกรด การกำจัด
ของเสียประเภทนี้ควรทำในตู้ดูดควันที่มีกระจกกั้น รวมทั้งสวมเครื่องป้องกันที่เหมาะสม
เช่น ถุงมือ เสื้อกาวน์ แว่นตาเพื่อป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าตา โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 วัด pH ของเสียที่เป็นกรดและของเสียที่เป็นเบสที่จะนำมาทำให้เป็นกลาง
2.2 เทของเสียที่เป็นเบสลงในภาชนะที่ทนความร้อนปริมาณเพียงครึ่งหนึ่งของ
ความจุภาชนะ
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2.3 นำของเสียที่เป็นกรดค่อยๆ เติมลงในของเสียที่เป็นเบส คนตลอดเวลาเพื่อ
ลดอัตราการเกิดปฏิกิริยา
2.4 วัด pH ตลอดเวลาที่เติมของเสียที่เป็นเบสจนกระทั่งมี pH ประมาณ 7
2.5 ตรวจวัดค่า TDS (total dissolve solid)    ต้องมีค่าต่ำกว่า 3000 มก/ล.
จึงจะสามารถปล่อยลงสู่ท่อน้ำทิ้งได้
2.6 หากเกิดตะกอนของเกลือขึ้น ให้กรองตะกอนและรวบรวมส่งบำบัด
3. วิธีบำบัดของเสียที่เป็นเกลือ (ของเสียประเภทที่ 3)
ทำได้โดยวิธีเจือจาง (Dilution) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
3.1 ในกรณีของเกลือที่ละลาย มีค่า TDS (total dissolve solid) ต่ำกว่า
3000 มก./ล สามารถปล่อยสามารถปล่อยลงสู่ท่อน้ำทิ้งได้เลย
3.2 ในกรณีของเกลือที่เป็นตะกอน ให้กรองตะกอนและรวบรวมส่งบำบัด
		

4. วิธีบำบัดของเสียที่มีจุลินทรีย์ (ของเสียประเภทที่ 22)
ของเสียประเภทนี้ควรทำการฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมอาหารเลี้ยงเชื้อ
แล้วทิ้งในภาชนะที่เหมาะสม  
		

5. วิธบี ำบัดของเสียทีม่ คี วามสกปรกและปริมาณสูง (ของเสียประเภทที่ 23)
ของเสียประเภทนีม้ ปี ริมาณมากหากทำการปล่อยลงท่อบำบัดอาจทำให้เสียหายได้
จึงต้องเก็บของเสียไว้ก่อนแล้วจึงระบายลงสู่ระบบบำบัดทีละน้อย หากเป็นของเสียที่
ประกอบด้วยสารจุลินทรีย์จะต้องนึ่งฆ่าเชื้อก่อน  
		

หมายเหตุ ของเสียประเภทอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึง (ประเภทที่ 4 - ประเภทที่ 21) ต้องเก็บ
รวบรวมในภาชนะและส่งบำบัดตามขั้นตอนที่ระบุในหัวข้อ 3.1 โดยรายละเอียดในการ
จัดการของเสียสารเคมีแสดง ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3

คู่มือความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ 15

คู่มือความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ 16

คู่มือความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ 17

4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารเคมี
ในการทำงานกับสารเคมีนั้น นอกจากผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณสมบัติของสารเคมีอันตรายแต่ละชนิดที่ใช้ในการทดลองแล้ว ผู้ปฏิบัติงาน
ควรทราบถึงแนวปฏิบัติเบื้องต้นในการทำงานกับสารเคมีด้วย เพื่อให้การทำปฏิบัติการ
เป็นไปด้วยความไม่ประมาทและปลอดภัย
4.1 ข้อปฏิบัติในการทำงานกับสารเคมี
1. ในกรณีที่ปฏิบัติงานกับสารเคมีที่เป็นอันตรายควรพิจารณาถึงประเภทของ
		 สารเคมีตามหลักเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ (UN)  ดังรายละเอียดใน
หัวข้อ 4.2 เพื่อปฏิบัติงานกับสารเคมีประเภทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมดัง
ตารางที่ 4
2. ไม่ควรปฏิบัติงานตามลำพัง
3. ไม่ใช้ปากดูดสารเคมี
4. ไม่ทดสอบสารเคมี โดยการสูดดม หรือชิมสารเคมี
5. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน ดังหัวข้อ 4.3
6. การปฏิบตั งิ านกับสารเคมีทม่ี ไี อระเหยทีเ่ ป็นอันตรายต้องทำในตูด้ ดู ควันเท่านัน้
7. ในการเคลือ่ นย้ายสารเคมี   อย่าจับขวดสารเคมีเฉพาะทีค่ อขวดหรือหิว้ ทีห่ เู พราะ
ขวดอาจจะหล่นลงมาได้ ให้ใช้วิธีประคองไว้ โดยมีมืออีกข้างหนึ่งรองที่ก้นขวด
และเมื่อต้องการขนย้ายสารเคมีจำนวนมาก ต้องใช้รถเข็น ในจำนวนที่ไม่มาก
จนเกินกำลังบรรทุก และในกรณีเกิดเหตุสารเคมีหกรั่วไหล ให้ปฏิบัติตามหัวข้อ
4.5  เรื่อง การปฏิบัติตนเมื่อสารเคมีหกรั่วไหล
8. ไม่ถา่ ยเทสารจากขวดบรรจุสภู่ าชนะปากแคบโดยตรง ให้เทผ่านกรวยหรือภาชนะอืน่
		 ที่เหมาะสม
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9. หลังปฏิบัติงานต้องทำความสะอาดร่างกายตนเองและพื้นที่ที่ปฏิบัติงานให้
สะอาดทุกครั้ง
10. จัดเก็บสารเคมีให้เข้าที่ (ชั้นจัดเก็บ) จำแนกประเภทสารเคมีให้ถูกต้องแล้วเก็บ
		 แยกเป็นกลุ่มๆ ตามการแบ่งประเภทสารเคมีอันตรายตามหลักเกณฑ์ของ
องค์การสหประชาชาติ (UN) อย่างเป็นระเบียบและเก็บในพื้นที่หรือบริเวณ
ให้เก็บอย่างถูกต้อง เช่น ของหนักวางชั้นล่าง ของเบาวางชั้นบน
11. มีข้อมูลความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet : MSDS) และอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลพร้อมทั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดอยู่ในห้องปฏิบัติการเสมอ
เพื่อหยิบใช้ได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
12. กรณีได้รบั สารเคมีเข้าสูร่ า่ งกาย ให้ปฐมพยาบาลตามรายละเอียดดังหัวข้อ 4.4
4.2 การแบ่งประเภทของสารเคมีอนั ตรายตามหลักเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ
(United Nations: UN)
สารเคมีอันตราย วัตถุอันตราย สารอันตราย หมายถึง ธาตุ หรือสารประกอบ
ที่มีคุณสมบัติเป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และทำให้ทรัพย์สินและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม สามารถจำแนกได้ 9 ประเภท ตามหลักเกณฑ์ขององค์การ
สหประชาชาติ (UN) ดังนี้
ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด
ประเภทที่ 2 แก๊ส
ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ
ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ
ประเภทที่ 5 วัตถุออกซิไดส์และออร์แกนิกเปอร์ออกไซค์
ประเภทที่ 6 วัตถุมีพิษและวัตถุติดเชื้อ
ประเภทที่ 7 วัตถุกัมมันตรังสี
ประเภทที่ 8 วัตถุกัดกร่อน
ประเภทที่ 9 วัตถุอื่นๆ ที่เป็นอันตราย
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การจำแนกวัตถุอันตรายเป็น 9 ประเภทดังกล่าว รวมทั้งป้ายสัญลักษณ์แสดง
ประเภทของวัตถุซึ่งเป็นเครื่องหมายสากล ดังตารางที่ 4 จัดทำเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้ การจัดเก็บ และขนส่งสารเคมี หรือวัตถุอันตราย สำหรับผู้ปฏิบัติงานกับ
สารเคมีจะได้ทราบประเภทของวัตถุอันตราย และควบคุมสถานการณ์ ระงับภัยอย่าง
ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน กรณีเพลิงไหม้ หรือ สารเคมีรั่วไหล เพื่อลดการสูญเสียทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน  
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แก๊ส (Gas)
• แก๊สไวไฟ
(Flammable gas)

2

• แก๊สออกซิไดซ์
(Oxidizing gas)

• แก๊สพิษ
       (Toxic gas)

สารที่ระเบิดได้
(Explosive)

1

ประเภท ประเภทสารเคมีอันตราย

สัญลักษณ์

ไม่ติดไฟแต่ช่วยให้สารอื่น
เกิดการลุกไหม้ได้ดีขึ้น

อาจเสียชีวิตเมื่อสูดดม

ติดไฟง่ายเมื่อถูกประกายไฟ

ระเบิดได้เมื่อถูกกระแทก
เสียดสีหรือความร้อน

อันตราย

เช่น แก๊สหุงต้ม  
แก๊สไฮโดรเจน   
แก๊สมีเทน แก๊สอะเซทีลีน
เช่น แก๊สคลอรีน
แก๊สแอมโมเนีย  
แก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์
เช่น แก๊สออกซิเจน

กลุ่มอินทรีย์เพอร์
ออกไซด์ แอมโมเนียม
ไดโครเมต

ตัวอย่างสารเคมี

ตารางที่ 4 การแบ่งประเภทของสารเคมีอันตรายตามหลักเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ (UN)

1. ควรใช้ท่อที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และ
ผ่านการทดสอบเท่านั้น
2. ควรเก็บถังแก๊สด้านนอกห้องปฏิบัติการ
ในพื้นที่ที่ถ่ายเทอากาศ
3. ควรมีโซ่ป้องกันการล้มกระแทก และใช้ฝา
ครอบปิดถังที่ไม่ได้ใช้งานถึงแม้จะเป็นถังเปล่า
ก็ตาม
4. หากพบมีการรั่วไหลให้รีบระบายอากาศ
ทันที
5. แก๊สไวไฟต้องวางท่อห่างจากเปลวไฟ แหล่ง
ความร้อนและแสงแดดเพื่อป้องกันไฟไหม้

1. ห้ามทำงานใกล้ความร้อน เปลวไฟ
2. ไม่วางหรือเก็บใกล้สารไวไฟและแหล่งให้
ความร้อน
3. ห้ามกระแทกหรือเสียดสีภาชนะบรรจุสาร
4. ควรทำผังแสดงพื้นที่เก็บเพื่อเป็นข้อมูลเมื่อ
เกิดไฟไหม้

ข้อปฏิบัติในการทำงาน

ของเหลวไวไฟและของเหลว
ที่ไหม้ไฟได้ (Flamable
liquid and combusible
liquid)

ของแข็งลุกติดไฟได้
(Flamable solids)

3

4

• แก๊สอัด
(Compressed gas)

ประเภท ประเภทของสารเคมีอันตราย

สัญลักษณ์

- ลุกติดไฟได้เมื่อสัมผัสอากาศ
- สัมผัสน้ำจะเกิดแก๊สไวไฟ
  และความร้อน จึงเกิดไฟลุก
- ติดไฟแล้วลุกไหม้ เมื่อได้รับ
  ความร้อนหรือเปลวไฟ
- เมื่อสัมผัสกับน้ำจะทำ
  ปฏิกิริยาและเกิดแก๊สไวไฟ

ติดไฟง่ายเมื่อถูกประกายไฟ

อาจเกิดระเบิดได้ เมื่อถูก
กระแทกอย่างแรงหรือรับ
ความร้อนสูงจากภายนอก

อันตราย

ข้อปฏิบัติในการทำงาน

- โซเดียม โบโรไฮไดรท์

- ฟอสฟอรัส

- ฟอสฟอรัสขาว
- โลหะโซเดียม ลิเทียม

กลุ่มตัวทำละลายอินทรีย์
ความดันไอสูง  เช่น
ปิโตรเลียมอีเทอร์
กลุ่มตัวทำละลายอินทรีย์
ทั่วไป เช่น เฮกเซน

1. ห้ามทำงานใกล้ความร้อนหรือเปลวไฟ
2. ห้ามเก็บใกล้สารออกซิไดซ์และสารให้
ความร้อน
3. สารบางชนิดต้องเก็บรักษาเป็นพิเศษ เช่น
โซเดียม ต้องเก็บในน้ำมันพาราฟินหรือสารที่ทำ
ปฏิกิริยากับน้ำต้องเก็บในที่แห้งและห่างจากน้ำ
4. ทำแผนผังการเก็บเพื่อเป็นข้อมูลเมื่อไฟไหม้

1. ห้ามทำงานใกล้ความร้อนหรือเปลวไฟ
2. ถ่ายเทสารในตู้ควัน
3. ห้ามทำงานใกล้กรดเข้มข้นเพราะสามารถ
เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงได้
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสาร

แก๊สออกซิเจน                         วางถังแก๊สในตำแหน่งที่ไม่เสี่ยงต่อการ
แก๊สไนโตรเจนเหลว                กระแทกหรือตำแหน่งที่ไม่มีความร้อนสูง
แก๊สทุกชนิด

ตัวอย่างสารเคมี

ตารางที่ 4 (ต่อ) การแบ่งประเภทของสารเคมีอันตรายตามหลักเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ (UN)

ประเภทของสารเคมีอันตราย

สารออกซิไดซ์และสารอินทรีย์
เปอร์ออกไซด์   
(Oxidizing and
Organic peperoxide)

สารพิษ
(Toxic substance)
• สารพิษ                
(Toxic, Poison)

ประเภท

5

6

สัญลักษณ์

ตัวอย่างสารเคมี

- เป็นพิษต่อร่างกาย        
  หากได้รับเพียงเล็กน้อย
  อาจก่อให้เกิดอันตราย
  ถึงชีวิตได้

อาร์ซีนิค ไซยาไนด์
ปรอท  สารฆ่าแมลง
สารปราบศัตรูพืช    
โลหะหนักเป็นพิษ

- ช่วยให้เปลวไฟลุกไหม้
สารประกอบเปอร์ซัลเฟต
  รุนแรงเพราะเป็นตัวเติม สารประกอบคลอเรท
  ออกซิเจน
สารประกอบไนเตรท
- สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์
  เป็นทัง้ ตัวเติมออกซิเจนและ
  ตัวเองติดไฟลุกไหม้ได้ดี

อันตราย

ตารางที่ 4 (ต่อ) การแบ่งประเภทของสารเคมีอันตรายตามหลักเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ (UN)

1. ห้ามรับประทานอาหารหรือ
เครื่องดื่มระหว่างทำงานเด็ดขาด
2. ระมัดระวังไม่ให้สารเข้าสู่ร่างกาย
ไม่ว่าทางใด
3. ถ้าสารเป็นพิษมาก ต้องกำหนด
พื้นที่ทำงานเฉพาะ
4. หลังเสร็จปฏิบัติการต้องล้างมือให้
สะอาด และทำความสะอาดอุปกรณ์
ความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกชนิด

1. ห้ามทำงานใกล้ความร้อนหรือ     
เปลวไฟ
2. ห้ามวางหรือเก็บใกล้สารประเภท
ไวไฟ

ข้อปฏิบัติในการทำงาน
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สารกัมมันตรังสี                   
(Radioactive)

• สารอันตรายต่อสุขภาพ
    (Harmful)

ประเภท ประเภทของสารเคมีอันตราย

สัญลักษณ์

วัตถุที่สามารถให้รังสี
ที่เป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิต  อาจมีผล
ให้เซลล์ตาย เป็นหมัน
หรือเกิดการกลายพันธุ์

หากเข้าสู่ร่างกายอาจเกิด
อันตรายเฉียบพลัน หรือ
ระยะยาว เช่น มะเร็ง
ระดับอันตรายอาจเล็กน้อย
เช่น ระคายเคือง หรือ
ถึงขั้นรุนแรงได้

อันตราย

โคบอลต์ เรเดียม

สารกลุ่มตัวทำละลาย
อินทรีย์ เช่น เฮกเซน,
โทลูอีน,
สารประกอบแมงกานีส,
สารประกอบโครเมียม,

ตัวอย่างสารเคมี

ข้อปฏิบัติในการทำงาน

1. พื้นที่ปฏิบัติงานต้องเป็นเขตหวงห้าม และ
มีป้ายแสดงสัญลักษณ์อันตรายอย่างชัดเจน
2. ต้องใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
ให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด
3. ปฏิบัติตามคำเตือน เอกสารกำกับอย่างเข้มงวด
4. หากเกิดอุบัติเหตุต้องรีบไปพบแพทย์
แม้ไม่มีบาดแผล เนื่องจากอาจได้รับรังสีอันตราย

5. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการศึกษาการปฐมพยาบาล
ผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษทุกชนิดที่มีในห้องปฏิบัติการ
6. สารพิษบางชนิดห้ามสัมผัสกับกรด
7. สารพิษระเหยได้ง่ายต้องปฏิบัติงานในตู้ดูดควัน
8. หากสารเคมีหก เลอะข้างขวด หรือร่างกาย
ให้รีบทำความสะอาดทันที
9. สารที่เป็นพิษมากควรเก็บในตู้ที่มีกุญแจล็อค
เพื่อป้องกันการใช้ในทางที่ผิด

ตารางที่ 4 (ต่อ) การแบ่งประเภทของสารเคมีอันตรายตามหลักเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ (UN)
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สารกัดกร่อน (Corrosive)

ประเภท ประเภทของสารเคมีอันตราย

สัญลักษณ์

ตัวอย่างสารเคมี

สามารถกัดกร่อนผิวหนัง กรดเกลือ   
และเป็นอันตรายต่อ
กรดกำมะถัน
ระบบทางเดินหายใจ โซเดียมไฮดรอกไซด์
แคลเซียมไฮโปคลอไรต์

อันตราย

ข้อปฏิบัติในการทำงาน
1. ต้องใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
ให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด
2. การถ่ายเทกรดหรือด่างความเข้มข้นสูงต้องทำในตู้ควัน
3. การเคลื่อนย้ายขวดต้องใช้อุปกรณ์ช่วย
และทำอย่างระมัดระวัง
4. ห้ามวางกรดความเข้มข้นสูงใกล้ตัวทำละลายอินทรีย์
สารกลุ่มแอลกอฮอล์ และสารละลายแอมโมเนีย
เพราะอาจเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงได้
5. ควรศึกษาวิธีจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของกรดและ
ด่างเข้มข้น
6. การเปิดขวดกรดที่มีไอ ต้องเปิดแง้มฝาเล็กน้อยก่อน
เพื่อเป็นการลดปริมาณไอ แล้วจึงเปิดฝา
7. การเจือจางกรดเข้มข้นจะต้องค่อยๆ เทกรดลงในน้ำ
และคนอย่างสม่ำเสมอ ห้ามเทน้ำลงในกรดเข้มข้น
8. หากสารเคมีหกหรือเลอะข้างขวด
ต้องรีบทำความสะอาด

ตารางที่ 4 (ต่อ) การแบ่งประเภทของสารเคมีอันตรายตามหลักเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ (UN)
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สารอันตรายอื่นๆ
(Miscellaneous)  
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
(Dangerous to the
environment)

ประเภท ประเภทของสารเคมีอันตราย

สัญลักษณ์
หากถ่ายเทสู่สิ่งแวดล้อม
จะทำลายองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งของ
สิ่งแวดล้อมในระยะสั้น     
หรือยาว

อันตราย
- สารคลอโรฟลูออโร
  คาร์บอน เช่น ฟรีออน
- สารละลาย
  แอมโมเนียม
  โซเดียมโครเมต
  คลอโรโทลูอีน

ตัวอย่างสารเคมี

ข้อปฏิบัติในการทำงาน
ให้พิจารณาตามคุณสมบัติของสารแต่ละชนิด เช่น
1. สารที่ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำต้องวางให้ห่างน้ำ
และทำงานในที่มีความชื้นต่ำ
2. สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมต้องควบคุม
ไม่ให้มีการรั่วไหลออกไปสู่สิ่งแวดล้อม และควรหา
สารเคมีทดแทนสารอันตรายตัวนั้น

ตารางที่ 4 (ต่อ) การแบ่งประเภทของสารเคมีอันตรายตามหลักเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ (UN)

4.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ควรใช้ขณะทำงานกับสารเคมี
		 ๏ อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจชนิดป้องกันละออง  
ไอระเหยของสารเคมี

		 ๏ อุปกรณ์ป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าตา เช่น หน้ากาก  กระบังหน้า
และแว่นตานิรภัย

		 ๏ อุปกรณ์ป้องกันสารเคมีสัมผัสมือ เช่น ถุงมือยางชนิดทนกรด, ด่าง  
๏ อุปกรณ์ป้องกันส่วนต่างๆ  เช่น ผ้ากันเปื้อนสำหรับสารเคมี เสื้อกาวน์
รองเท้าและถุงหุ้มรองเท้า
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4.4 การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับอันตรายจากสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย
		 ๏ การหายใจ ให้นำผู้นั้นออกมารับอากาศบริสุทธิ์ บางครั้งอาจต้องทำการ
ผายปอด หากผู้ได้รับสารหยุดหายใจ
		 ๏ การกิน ห้ามให้ดื่มกินอะไรตามไป นอกจากมีระบุไว้ในเอกสาร
ความปลอดภัยของสารเคมีตวั นัน้ ๆ (MSDS : Material Safety Data Sheet) แล้วนำส่ง
แพทย์ทันที
		 ๏ ผิวหนัง เปิดน้ำให้ชะผ่านบริเวณที่โดน
สารละลาย 15-20 นาที โดยห้ามทำการขัดถูบาดแผล
ขณะเดียวกันก็ถอดเสือ้ ผ้าทีเ่ ปือ้ นสารเคมีออกในขณะที่
น้ำยังชะอยู่ ปิดแผลด้วยผ้าหรือวัสดุทผ่ี า่ นการฆ่าเชือ้ แล้ว
ห้ามใส่ครีมลงบนแผล ดูอาการหากไม่ดีขึ้น ให้พาไป
พบแพทย์
		 ๏ ตา ให้ไปที่ที่ล้างตาที่ใกล้ที่สุดทันที หากไม่มีให้ไปที่ก๊อกน้ำ สำหรับผู้ที่ใส่
คอนแทคเลนส์ให้ถอดออกเพราะจะเป็นตัวจับสารทำละลายไว้ ให้นำ้ ชะล้างตา 15-20 นาที
โดยล้างจากหัวตาไปหางตา โดยให้ตาทีโ่ ดนสารนัน้ อยูข่ า้ งล่างเพือ่ ไม่ไห้ตาอีกข้างรับสาร
ไปด้วย ห้ามใส่ครีม  ดูอาการหากยังไม่ดีขึ้นให้พาไปพบแพทย์
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4.5 การปฏิบัติตนเมื่อสารเคมีหกรั่วไหล
หากสารเคมีหกรั่วไหลในปริมาณไม่มาก ให้เช็ดและทำความสะอาดตามข้อมูล
ความปลอดภัยของการใช้สารเคมี   (MSDS)  ทนั ที  แต่ถา้ มีปริมาณทีม่ าก  รบี แจ้งให้เจ้าหน้าที่
ประจำห้องปฏิบัติการทราบทันที เพื่อแจ้งกับผู้ที่เกี่ยวข้องและหาทางแก้ไขต่อไป
		 1. ในกรณีสารเปนของเหลว
1.1 ใชตัวดูดซับที่เหมาะสม เชน ทราย chemical-adsorbent, spill
pillows หรือ vermiculite เมื่อดูดซับแลวตองปฏิบัติกับตัวดูดซับเหลานี้เสมือนวา
เปนของเสียอันตราย โดยกวาดหรือโกยลงภาชนะสําหรับเก็บของเสียอันตรายทีเ่ หมาะสม  
ห้ามใชน้ำจนกวาจะแนใจว่าสารนั้นไม่ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ
			 1.2 ถาเปนกรดใหสะเทินดวยโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต (NaHCO3)
ถาเปนเบสแกใหสะเทินดวยกรดซิตริก (citric acid)
2. กรณีสารเปนของแข็ง
2.1 สารทีเ่ ปนอันตรายมาก เชน ไวตอการเกิดปฏิกริ ยิ ารุนแรงหรือระเบิดได 
ใหปฏิบัติตามคําแนะนำใน MSDS อยางเครงครัด
2.2 หากสารไมเปนสารอันตรายมาก ใหเก็บกวาดรวบรวมตามปกติ
			 2.3 ปรอทหกตองจัดการทันที โดยการกลบดว ยผงกํามะถันหรือใชเ ครือ่ งมือ
สุญญากาศดูดเก็บรวบรวมไว  โดยแยกขยะที่มีปรอทเจือปนอยูออกจากขยะทั่วไป
ห้ามสัมผัสกับปรอทโดยตรงเด็ดขาด
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3. กรณีสารรั่วเปนแก๊ส
3.1 ปด main regulator ที่ถังแก๊สกอนและ ห้ามเปิด-ปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้า
ทุกชนิดและแจงเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการหรือรปภ.ทันที
3.2 ถาเปนแก๊สพิษใหสงสัญญาณเตือนภัยและอพยพคนออกจากบริเวณที่เกิด
เหตุโดยดวน
3.3 หากไมสามารถควบคุมไอแก๊สไดใหเคลือ่ นยายถังแก๊สไปนอกบริเวณอาคาร
ที่มีอากาศถายเทไดดีแลวปลอยก๊าซออกสูบรรยากาศ ถาเปนแก๊สพิษ ตองกําจัดตาม
วิธีการใน ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 วิธีจัดการทําลายแก๊สพิษบางชนิดเมื่อเกิดการรั่วไหลในปริมาณเล็กนอย
ชนิดแก๊ส
Ammonia
anhydrous

วิธีจัดการ
ละลายในน้ำโดยใช้อัตราส่วน น้ำ 100 ลิตร / แอมโมเนียที่รั่วไหล 1 ลิตร

Arsine

ปล่อยแก๊สที่รั่วไหลลงในสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO4)
หรือตัวออกซิไดส์รุนแรง

Boron trichloride ปล่อยแก๊สที่รั่วไหลลงในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 15%  
Carbon monoxide หลีกเลี่ยงจากแหล่งกำเนิดไฟทุกประเภท
Chlorine

ปล่อยแก๊สที่รั่วไหลลงในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซค์ (NaOH) 15%
หรือสารละลายกรดแก่

Fluorine

ปล่อยแก๊สที่รั่วไหลลงในสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซค์ (KOH) 5-15%

Fluorocarbons

นำกลับมาใช้ใหม่ (reuse)

Hydrogen

ปล่อยสู่บรรยากาศ

Hydrogen  
Fluoride

ปล่อยแก๊สที่รั่วไหลลงในสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซค์ (KOH) 5-15%  
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ตารางที่ 5 (ต่อ) วิธีจัดการทําลายแก๊สพิษบางชนิดเมื่อเกิดการรั่วไหลในปริมาณเล็กน้อย
ชนิดแก๊ส
วิธีจัดการ
Hydrogen sulfide ปล่อยแก๊สที่รั่วไหลลงในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaOCl) 10-20%
Methyl bromide ปล่อยแก๊สที่รั่วไหลให้เกิดฟองในสารละลายอินทรีย์ เช่น เอทธิลแอลกอฮอล์
หรือโทลูอีน
Nitric oxide

ปล่อยแก๊สที่รั่วไหลลงในสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
(KMnO4) หรือสารผสมระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) กับปูนขาว

Nitrous oxide

ปล่อยสู่บรรยากาศ

Phosgen

ปรับให้เป็นกลางโดยใช้ปูนขาว (calcium oxide หรือ calcium carbonate)

Sulfer dioxide

ปล่อยแก๊สที่รั่วไหลลงในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เข้มข้น

(ที่มา : J.E.Bowen, Emergency Management of Hazardous Materials Incidents,
National Fire Protection Association, 1995)
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5. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
		 การใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยนั้น
ผูป้ ฏิบตั งิ านจะต้องศึกษาวิธกี ารใช้งานเครือ่ งมือต่างๆ จากคูม่ อื ประจำเครือ่ งและจาก
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการอย่างละเอียด เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
และยืดอายุการใช้งานเครือ่ งมือ ซึง่ ในทีน่ จ้ี ะกล่าวถึงเฉพาะข้อควรปฏิบตั ขิ องเครือ่ งมือ
พื้นฐานในห้องปฏิบัติการ ดังแสดงใน  ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือ

ข้อควรปฏิบัติ

ถังบรรจุแก๊สแรงดันสูง 1. ห้ามนำท่อแก๊สไปใช้งานหากไม่ทราบชนิดของแก๊สแน่นอน
2. วางถังแก๊สบนพื้นที่ราบแข็ง ไม่ทำให้ถังเอียงหรือล้มได้ง่าย
มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ห้ามวางท่อแก๊สในแนวนอน
3. ไม่เก็บถังแก๊สใกล้วงจรไฟฟ้า  สารไวไฟ น้ำมัน สี ตัวทำละลาย
4. แยกเก็บถังบรรจุแก๊สออกซิเจนหรือแก๊สที่เมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วจะ
ทำให้เกิดแก๊สออกซิเจน กับถังแก๊สไวไฟ ให้ห่างจากกันอย่างน้อย
6 เมตร หรือใช้กำแพงที่สามารถทนไฟได้นานครึ่งชั่วโมง มีความสูง
1.5 เมตร กั้น
5. ไม่ว่าถังนั้นจะบรรจุแก๊สหรือเป็นถังเปล่าให้ตั้งถังและยึดด้วยโซ่กัน
ถังล้มเสมอ
6. จัดเก็บถังแก๊สให้ห่างจากลิฟท์ บันได ประตูและทางเดินและติดป้าย
“ห้ามสูบบุหรี่” รวมทั้งกฎข้อบังคับต่างๆ เพื่อความปลอดภัย
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ตารางที่ 6 (ต่อ) การใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือ

ข้อควรปฏิบัติ

เครื่องปั่นเหวี่ยง
(Centrifuge)

1. ศึกษาวิธีการใช้งานและขีดจำกัดต่างๆ ในการใช้งานจากคู่มือ
โดยเฉพาะความเร็วรอบสูงสุด ชนิดและขนาดของ Roter และ
หลอดปั่นที่ใช้กับตัวเครื่อง
2. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องก่อนใช้งาน
3. ทำการสมดุล Roter เพื่อให้เกิดการหมุนที่ราบเรียบและคงที่
ลดแรงสั่นสะเทือนและลดการเกิดอันตราย
4. ไม่ปั่นสารเคมีที่ติดไฟหรือระเบิดได้ง่าย
5. ไม่เปิดฝาเครื่องในขณะที่หมุนด้วยความเร็วสูง

หม้อนึ่งความดัน
(Autoclave)

1. ตรวจสอบระดับน้ำก่อนการนึ่งฆ่าเชื้อทุกครั้ง
2. การบรรจุของนึง่ ต้องให้มชี อ่ งว่างภายในห้องนึง่ เหลือประมาณ
1 ใน 3 ไม่ใส่ของนึ่งให้แออัดจนเกินไป เพราะจะทำให้ให้แรงดัน
ไอน้ำไม่สามารถซึมผ่านได้สะดวก
3. ขณะนึ่งต้องคลายเกลียวจุกขวดเพื่อลดแรงดัน
4. ปิดวาล์วไอน้ำเมื่อสิ้นสุดของการนึ่งอบฆ่าเชื้อ
5. ไม่วางวัสดุไวไฟ เช่น กระดาษหรือพลาสติก
หรือของเหลวไวไฟอื่นๆ ไว้ใกล้กับเครื่องหม้อนึ่งความดัน
6. เมื่อกระบวนการนึ่งฆ่าเชื้อเสร็จสมบูรณ์ จะต้องรอให้ความดัน
ลดลงเป็นศูนย์ก่อนที่จะเปิดฝาหม้อนึ่งความดัน
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ตารางที่ 6 (ต่อ) การใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือ
ข้อควรปฏิบัติ
ตู้อบไมโครเวฟ (Microwave) 1. ห้ามอบสารเคมี ผ้า กระดาษหรือวัสดุอื่นๆ ที่ติดไฟง่าย
เพราะอาจลุกไหม้ได้
2. ห้ามนำวัสดุที่เป็นโลหะเข้าไมโครเวฟ เพราะอาจทำให้
เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือคลื่นรั่วไหลได้
3. ไม่วางของหนักหรือเหนี่ยวโหนประตูตู้ในขณะที่ประตู
เปิดอยู่เพราะจะทำให้ฝาตู้ปิดไม่สนิท มีคลื่น Microwave
รั่วออกมาได้ระหว่างการใช้งาน
4. ภาชนะที่มีฝาปิดต้องคลายเกลียวก่อนเข้าเครื่องและ
หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะปากแคบ
5. ห้ามกระแทกแผงควบคุม
ตู้ดูดควัน (Hood)

1. ระหว่างปฏิบัติงาน ฝาตู้ดูดควันต้องเปิดไม่เกิน 18 นิ้ว
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงดูดของแต่ละตู้ โดยปกติจะมีแถบสี
บอกระดับที่ใช้งาน
2.  ผู้ปฏิบัติงานควรยืนห่างจากตู้อย่างน้อย 6 นิ้ว
3. ห้ามใช้ตู้ดูดควันเป็นที่เก็บสารเคมีและเป็นที่วางอุปกรณ์
ต่างๆ เพราะลดประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศ
ภายในตู้
4. ทำความสะอาดทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 6 (ต่อ) การใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือ
ห้องเย็นและตู้แช่แข็ง
(Cold room และ
Deep freezer)

ข้อควรปฏิบัติ
1. ต้องสวมถุงมือกันความเย็นในขณะหยิบจับของออกจาก
ตู้แช่แข็ง
2. ต้องห่อหุ้มและติดฉลากอย่างดีในการเก็บสารเคมี
3. ไม่ใส่สารระเหยและติดไฟได้ง่ายในตู้แช่แข็ง เช่น ether
หรือ benzene
4. ไม่นำภาชนะที่เป็นแก้วแช่ในตู้แช่แข็งเพื่อหลีกเลี่ยงการ
แตกของภาชนะ

ตู้ปลอดเชื้อ
1. ตู้ปลอดเชื้อควรวางอยู่ในตำแหน่งที่มีอากาศไหลเวียนใน
(Laminar airflow cabinet) ระดับต่ำที่สุด และไม่อยู่ในส่วนที่ต้องมีการเดินผ่านบ่อยๆ
เพื่อลดการรบกวนจากการไหลเวียนของอากาศภายใน
ห้องปฏิบัติการ
2. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้ทั่วบริเวณที่ปฏิบัติงาน
3. ปิดประตูตู้และเปิดหลอดไฟอัลตราไวโอเล็ต (หลอด UV)
ทิ้งไว้ 15 นาทีต้องมีการเขียนป้ายเพื่อเตือนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
ห้ามเข้าไปในบริเวณดังกล่าว และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส
กับแสงเนื่องจากจะเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและตา
4. เมื่อปิดหลอดไฟอัลตราไวโอเล็ต แล้วให้เปิดหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซ็นต์และระบบกรองอากาศในตู้
5. กรณีใช้ไฟจากตะเกียง ควรจุดเฉพาะขณะที่ใช้งานเท่านั้น
เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเสื่อมของระบบกรองอากาศ
6. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ให้เช็ดทำความสะอาดภายในตู้
ด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
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ตารางที่ 6 (ต่อ) การใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือ
เตาเผาอุณหภูมิสูง
(Muffle furnace)

ข้อควรปฏิบัติ
1. ระบบไฟฟ้า สายไฟ ต้องอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัยและที่สำคัญควรมีการติดตั้งสายดิน
2. ควรตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการใช้งาน
3. ไม่เปิดประตูเตาเผาในขณะอุณหภูมิสูงเพราะอาจเกิด
อันตรายจากความร้อน
4. ห้ามเผาสารเคมีหรือตัวอย่างที่สามารถเกิดการติดไฟ
หรือระเบิดได้
5. ห้ามนำอุปกรณ์หรือเครื่องแก้วไม่ทนไฟเข้าเตาเผา
เพราะอาจทำให้เครื่องแก้วหลอมละลายได้

เตาแผนโลหะและเครื่องกวน 1. ห้ามนำเครื่องไปใช้งานในบริเวณที่สามารถติดไฟหรือ
สารละลาย
เกิดการระเบิดได้
(Hot plate and stirrer) 2. ห้ามวางภาชนะที่ทำจากโลหะหรือวัสดุที่มีคุณสมบัติ
เป็นฉนวนบนแผ่นให้ความร้อน
3. ห้ามใช้งานหากพบว่าแผ่นให้ความร้อนเกิดการชำรุด
4. ห้ามสัมผัสแผ่นให้ความร้อนในขณะที่ใช้งานอยู่ เนื่องจาก
จะได้รับอันตรายจากความร้อน
5. อยาใหสายไฟพาดบนแผนโลหะใหความรอน
เพราะจะทําใหสายไฟไหม และอาจเกิดไฟฟาลัดวงจรได
6. หากมีสารละลายหกบนแผ่นให้ความร้อนให้รีบปิดเครื่อง
และถอดปลั๊กทันที
7. หลังจากใช้งานเสร็จแล้ว ควรรอให้แผ่นให้ความร้อน
เย็นลงจากนั้นเช็ดด้วยผ้าสะอาด
8. ถอดปลั๊กทุกครั้งก่อนที่จะทำการซ่อมหรือทำความสะอาด
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ตารางที่ 6 (ต่อ) การใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือ
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
(Water Bath)

ข้อควรปฏิบัติ
1. ตรวจสอบระดับน้ำในอ่างก่อนการใช้งานทุกครั้ง
2. เมื่อต้องใช้งานอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิสูง
กว่า 60 °C ควรมีฝาปิด
3. ห้ามนำสารเคมีที่มีคุณสมบัติกัดกร่อนนำมาใช้กับเครื่อง
4. ไม่ใช้ของมีคมหรือกระดาษทรายขัดถูอุปกรณ์ไฟฟ้า
(Heater) และภายในบริเวณอ่างน้ำ
5. ควรทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้ง

ตะเกียงบุนเสน
(Bunsen burner)

1. การสวมสายยางกับท่อแก๊สของตะเกียงหรือท่อแก๊ส
เชื้อเพลิงต้องสวมให้แน่น หากสายยางหลุดขณะใช้ตะเกียง
ไฟอาจจะลุกไหม้ได้
2. จุดไม้ขีดไฟไปรอไว้ที่หัวตะเกียงก่อนที่จะเปิดแก๊ส
อย่าใช้วิธีหย่อนไม้ขีดไฟจากระยะสูงเหนือตะเกียง เพราะ
จะทำให้แก๊สที่ออกจากตะเกียงติดไฟในระดับสูงซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายได้
3. ควรตรวจสอบการรั่วซึมของแก๊ส โดยปิดวาล์วแก๊สที่เตา
และเปิดวาล์วที่ถังใช้น้ำสบู่ลูบที่วาล์วต่างๆ ข้อต่อ
เครื่องปรับความดัน ถัง แกนลูกบิดสำหรับปิด-เปิดแก๊ส
ถ้ามีฟองสบู่ปุดขึ้นแสดงว่ามีแก๊สรั่วออกมา
ต้องรีบทำการแก้ไข
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เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของเหลว
รูปตัว B สีขาวหรือดำ
และแก๊ส เช่น น้ำมันทุกชนิด  แอลกอฮอล์ ทินเนอร์          อยูใ่ นรูปสี่เหลี่ยมสีแดง
ยางมะตอย  จารบี และแก๊สติดไฟทุกชนิด เป็นต้น

ประเภท
B

สัญลักษณ์

เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเชื้อเพลิง
รูปตัว A สีขาวหรือดำ
ธรรมดา เช่น ฟืน ฟาง ยาง ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก อยูใ่ นสามเหลี่ยมสีเขียว
ปอ  นุ่น  ด้าย  หนังสติ๊ก หนังสัตว์รวมทั้งตัวเราเอง

ความหมาย

ประเภท
A

ประเภท

6.1 ประเภทของเพลิง  แบ่งออกเป็น 5 ประเภทตามหลักสากล คือ
ตารางที่ 7 ประเภทของเพลิงแบบต่างๆ

ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้การระงับเหตุเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

รูปภาพ

กำจัดออกซิเจน ทำให้อับอากาศ
โดยคลุมดับ ใช้ผงเคมีแห้ง ใช้ฟอง
โฟมคลุม

ลดความร้อน (Cooling) โดยใช้น้ำ

วิธีการดับเพลิง

		 การเกิดอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้สารไวไฟ หรืออาจเกิดจากไฟฟ้าช๊อต ในการระงับเหตุฉุกเฉินจากอัคคีภัยจะ

6. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัย

ไฟที่เกิดจากน้ำมันที่ติดไฟยาก เช่น
รูปตัว K สีขาว
น้ำมันทำอาหาร น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ติดไฟ อยู่ในรูปแปดเหลี่ยมสีดำ

ประเภท
K

ที่มา :  http://www.siamsafetyplus.com/forum/viewthread.php?tid=85

ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นโลหะ รูปตัว D สีขาวหรือดำ
และสารเคมีติดไฟ เช่น
อยูใ่ นดาว 5 แฉก สีเหลือง
วัตถุระเบิด ปุ๋ยยูเรีย (แอมโมเนียมไนเตรต)
ผงแมกนีเซียม ฯลฯ

ประเภท
D

รูป C สีขาวหรือดำ
อยู่ในวงกลมสีม่วง

สัญลักษณ์

เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็น
ของแข็งที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่
เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด การสปาร์ค

ความหมาย

ประเภท
C

ประเภท
เพลิง

ตารางที่ 7 ประเภทของเพลิงแบบต่างๆ

ไม่มีภาพ

รูปภาพ

การกำจัดออกซิเจน การทำให้อบั อากาศ
ซึ่งจะมีถังดับเพลิงชนิดพิเศษที่สามารถ
ดับไฟชนิดนี้โดยเฉพาะ

การทำให้อับอากาศ  หรือใช้สารเคมี
เฉพาะ (ห้ามใช้น้ำเป็นอันขาด)
ซึ่งต้องศึกษาหาข้อมูลแต่ละชนิด
ของสารเคมีหรือโลหะนั้นๆ

ตัดกระแสไฟฟ้า แล้วจึงใช้แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือน้ำยา
เหลวระเหยที่ไม่มี CFC ไล่
ออกซิเจนออกไป

วิธีการดับเพลิง

6.2 ประเภทของถังดับเพลิง
1. เครื่องดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder) แบงเปน
2 ชนิดคือ ชนิด ABC และ BC
2.1.1 ชนิดผงเคมีแหง ABC เป็นเครื่อง
ดั บ เพลิ ง อเนกประสงค ส ามารถดั บ เพลิ ง ทั้ ง สาม
ประเภท คือ A B และ C ได กลาวคือ เพลิงที่เกิดจาก
เชื้อเพลิงธรรมดา เชน ไม  ผา กระดาษ พลาสติก
เปนตน เพลิงที่เกิดจากแก๊สของเหลวติดไฟ ไขและ
น้ำมันตางๆ และเพลิงที่เกิดกับอุปกรณไฟฟา
2.1.2 ชนิดผงเคมีแหง BC เปนเครื่องดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงไดเฉพาะเพลิง
ประเภท B และ C เท่านั้น คือ เพลิงที่เกิดจาก แก๊สของเหลวติดไฟ ไข น้ำมันตางๆ
และเพลิงที่เกิดกับอุปกรณไฟฟา
2. เครื่องดับเพลิงประเภทน้ำ (Water)
เครื่องดับเพลิงประเภทน้ำเปนเครื่องดับเพลิง
ที่สามารถดับเพลิงไดเฉพาะเพลิงประเภท A หรือ
เชื้อเพลิงทั่วไปเทานั้น ไมสามารถดับเพลิงประเภท
อื่นๆ ได
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3. เครื่องดับเพลิงประเภทกาชคารบอนไดออกไซด (Carbon Dioxide)
เครือ่ งดับเพลิงประเภทแก๊สคารบอนไดออกไซด์
เป น เครื่ อ งดั บ เพลิ ง ที่ บ รรจุ ด  ว ยแก๊ ส คาร บ อน
ไดออกไซดความดันสูง เหมาะสําหรับการดับเพลิง
ประเภท B และ C

4. เครื่องดับเพลิงประเภทโฟม (Foam)
เครื่องดับเพลิงประเภทโฟม เปนเครื่องดับเพลิงที่บรรจุ
ดวยน้ำ ผสมกับสารเคมี AFFF ที่มีความดันสูง ใชสําหรับเพลิง
ประเภท A และ B  ไมเหมาะกับเพลิงประเภท C เพราะมีสว นประกอบ
ของน้ำที่เปนสื่อทางไฟฟา

5. เครื่องดับเพลิงประเภทสารเหลวระเหย (Halon)
เครื่ อ งดั บ เพลิ ง ประเภทสารเหลวระเหย
(Halon 1211)  เปนเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสําหรับ
การดับเพลิงทั้งสามประเภท คือ A, B และ C เวลา
ฉีดจะไมมีสารตกคางเหมาะกับอุปกรณที่มีราคาสูง
หรือละเอียด เชน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส์
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6.3. เมื่อพบไฟไหม
1. ตั้งสติและประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็ว
2. หากสามารถดับไฟดวยตัวเองไดอยางปลอดภัย ใหทําทันที
3. ใชเครื่องดับเพลิงประจำอาคาร โดยเลือกใหเหมาะสมกับชนิดของเพลิง
4. หากไมสามารถดับไฟไดดวยตนเอง กดสัญญาณเตือนไฟไหม้ และแจ้งเพื่อน
ร่วมงานและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทราบ (ตําแหนงของสัญญาณเตือนไฟไหมดูไดใน
แผนผังประจําแตละห้อง)  
6.4. การใชถังดับเพลิง
1. ดูตําแหนงการติดตั้งอุปกรณดับเพลิงตามแผนผังของแตละชั้น
2. บิดและดึงสลักออก

3. จับปลายสายหรือหันหัวฉีด ชี้ไปที่ฐานของไฟ
4. กดคันบีบลงใหสุด

5. ให้เข้าดับไฟด้านเหนือลม หันหนาเขาหากองไฟและยืนหา งจากไฟประมาณ 6-8 ฟุต
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6. ฉีดที่ฐานไฟ ส่ายหัวฉีดจากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย

7. กรณีเกิดเพลิงไหม้จำนวนมาก ให้ใช้หลายๆ ถังช่วยกัน

8. เมื่อใช้งานแล้วต้องส่งถังดับเพลิงไปบรรจุใหม่
6.5. วิธีการดับไฟ
1. ระบุตนตอของไฟ
2. ปดเมนสวิตช์ไฟฟา ปดวาลวถังแกสหรือทอแก๊ส เคลื่อนยายเชื้อเพลิงออกหาง
จากบริเวณไฟไหม
3. ดับไฟโดยใชอุปกรณดับเพลิงที่เหมาะสมกับชนิดของไฟ
4. หากไฟลุกไหมบนรางกายใหนอนราบแลวกลิ้งไปมาบนพื้นหองและใช้
ผาเปยกหรือผาหนาๆ คลุม ห้ามวิ่งโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอันตรายอื่นได้
5. หากไมแ นใ จวาจะดับไฟดวยตนเองไดอยางปลอดภัย ไม่ควรพยายามดับไฟเอง
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6.6. วิธีการหนีไฟ
1. เมื่อไดยินสัญญาณเตือนไฟไหม  ตองรีบปดเมนสวิตช์ไฟฟา ปดวาลวถังแก๊ส
หรือทอแก๊ส
2. เดินลงไปยังดานลางของอาคารใหเร็วทีส่ ดุ        ออกจากอาคารตามเสนทางทีม่ ปี า ย
บอกทางหนีไฟอยางรวดเร็ว
3. ใช้ผาขนหนูที่ชุบน้ำใหชุมติดมือไวเพื่อปดตา-จมูก เพื่อลดการระคายเคืองจาก
ควันไฟระหว่างการหนีไฟ
4. ขณะหนีไฟตอ งกมตัวต่ำไวและใชผา ชุบน้ำปดจมูกเพือ่ ปองกันการสําลักควันไฟ
5. แจ้งชื่อกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องมือฯ เพื่อตรวจสอบจำนวนคน
6. หามกลับเขาไปในอาคารจนกวาจะไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบอาคาร

ที่มา : รวบรวมจาก ฝ่ายชีวอนามัย กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
http://www.school.net.th/library/snet6/envi3/solven/solvent.htm
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แบบฟอร์มสำรวจรายการของเสียในห้องปฏิบัติการ

หมายเลขห้อง.................... อาคาร..................... ผู้รับผิดชอบ........................
		 ห้องปฏิบัติการ
ห้องเครื่องมือ
ห้องวิจัย
อื่นๆ
ของเสียสารเคมี
1 ของเสียที่เป็นกรด
2 ของเสียที่เป็นเบส
3 ของเสียที่เป็นเกลือ
4 ของเสียที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส ฟลูออไรด์
5 ของเสียที่ประกอบไปด้วยไซยาไนด์อนินทรีย์
6 ของเสียที่ประกอบไปด้วยไซยาไนด์อินทรีย์
7 ของเสียที่ประกอบด้วยโครเมียม
8 ของเสียที่เป็นสารปรอทอนินทรีย์
9 ของเสียที่เป็นสารปรอทอินทรีย์
10 ของเสียที่เป็นสารอาร์เซนิก
11 ของเสียที่เป็นไอออนของโลหะหนักอื่นๆ
12 ของเสียประเภทออกซิไดซ์ซิงเอเจนต์
13 ของเสียประเภทรีดิวส์ซิงเอเจนต์
14 ของเสียที่เผาไหม้ได้
15 ของเสียที่เป็นน้ำมัน
16 ของเสียที่เป็นสารฮาโลเจน
17 ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ที่มีน้ำ
18 ของเสียที่เป็นสารไวไฟ
19 ของเสียที่มีสารที่ทำให้ภาพคงตัว
20 ของเสียที่เป็นสารระเบิดได้
21 ของเสียที่เป็นสารกัมมันตรังสี
22 ของเสียที่มีจุลินทรีย์
23 ของเสียที่มีความสกปรกและปริมาณสูง

วัสดุปนเปื้อน
A
B
C
D

จำนวนภาชนะบรรจุที่ต้องการ
ถัง 20 ลิตร ………………. ใบ
ถัง 30 ลิตร ………………. ใบ
ถุงดำ
………………. ใบ
ถุงแดง
………………. ใบ
ถุงน้ำเงิน ………………. ใบ
กระสอบป่าน ……………..... กระสอบ

Username.......................................................
Password........................................................
ชื่อ - สกุล..........................................................
FM-508-02-02

ขวดแก้ว, ขวดสารเคมีที่ใช้แล้ว
เครื่องแก้วหรือขวดสารเคมีที่แตก
ขยะติดเชื้อ
วัตถุปนเปื้อนสารเคมี
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FM-508-02-03

เลขอ้างอิง ............../................/....................................
ชื่อรายการของเสีย.............................................................................................................
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร.....................................
ส่วนประกอบของเสีย.......................................................................................................
ช่วงเวลาที่เก็บของเสีย.......................................
ปริมาณของเสีย.................................................
กลุ่มของเสียวัสดุปนเปื้อน
กลุ่มของเสียสารเคมี (1-23)..............................
A
ประเภทของเสียสารเคมี
B
Organic Waste		
Inorganic Waste
C
solid liquid 			
solid liquid
D
halogen cpd.
oxidizing agent
organic peroxide
cyanide waste
cyanide waste

ฉลากของเสีย

FM-508-02-04

เลขอ้างอิง

รายการของเสีย

กลุ่มของเสีย ขนาดบรรจุ จำนวน

รวม

ประเภทอันตราย Inorganic Waste

ผู้รับผิดชอบ....................................................
              (................/.............../...............)

solid liquid halogen Cpd. organic peroxide Cyanide waste solid liquid oxidizing agent Cyanide waste

ประเภทอันตราย Organic Waste

รายงานข้อมูลของเสีย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานอุบัติการณ์/อุบัติเหตุ

(สำหรับ จป.)
อุบัติการณ์/อุบัติเหตุ ที่
..........................................

วัน (ที่เกิดเหตุ)...........................ที่.................เดือน........................พ.ศ. .....................เวลา.....................น.

สถานที่เกิดเหตุ............................................................................................................................................
อุบัติการณ์/อุบัติเหตุที่เกิด...........................................................................................................................
กิจกรรม หรือ งาน ที่ทำให้เกิดอุบัติการณ์/อุบัติเหตุ...................................................................................
ประเภทของเหตุการณ์ (ให้เติมข้อความและทำเครื่องหมาย √ ลงใน O หน้าข้อความที่สอดคล้อง)
O  เหตุการณ์ผิดปกติ
ชื่อ-สกุล (ผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์)......................................................................................
    (อุบัติการณ์)
ความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ O ผู้ประสบเหตุ             O ผู้เห็นเหตุการณ์
O ผู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง O อื่นๆ..................................
แหล่งหรือสิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ..........................................................................                                  
O  บาดเจ็บ/เจ็บป่วย
ชื่อ-สกุล (ผู้ได้รับบาดเจ็บ)...................................................................................................
ตำแหน่ง..................................................หน่วยงาน............................................................
ส่วนของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บ..........................................................................................
แหล่งหรือสิ่งที่ทำให้บาดเจ็บ...............................................................................................
ทรัพย์สินที่เสียหาย.....................................................ลักษณะความเสียหาย......................
O  ทรัพย์สินเสียหาย
แหล่งหรือสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหาย................................................................................
รายละเอียดของการเกิดอุบัติการณ์/อุบัติเหตุ
...................................................................................................

รูปแสดงการเกิดอุบัติการณ์/อุบัติเหตุ

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

สิ่งที่ดำเนินการแล้ว
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(ลงนาม).................................................ผู้รายงาน                         (ลงนาม)............................................ผู้ตรวจสอบ
         (.................................................)                                             (............................................)
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ..........................................                         หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ..................................
                           .............../............/...........                                                         ........../........../.........      
FM-407-01-04/Rev.No.0/15/12/2548

คง.1
(สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี)

แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อทำโครงงาน
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ชื่อวิชา................................................................................................รหัสวิชา..................................................จำนวนหน่วยกิต...................................
2. ชื่อโครงงาน....................................................................................................................................................................................................................
(ให้แนบรายละเอียดโครงงานที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา)
3. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
3.1.....................................................................................
3.2................................................................................................
3.3.....................................................................................
3.4................................................................................................
4. ชื่อนักศึกษาที่ทำโครงงาน
4.1...................................................รหัส..................................              4.4.........................................................รหัส.....................................
4.2...................................................รหัส..................................              4.5.........................................................รหัส.....................................
4.3...................................................รหัส..................................              4.6..........................................................รหัส....................................
5. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการทำโครงงาน............................................................. บาท
6. ระยะเวลาเริ่มการทำโครงงาน     วันที่...............................เดือน...................................................... พ.ศ. .......................................................
7. ระยะเวลาสิ้นสุดการทำโครงงาน  วันที่...............................เดือน...................................................... พ.ศ. .......................................................
8. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น..............................................................เดือน........................วัน
ตารางเวลา (กรอกช่วงเวลาที่ทำโครงงาน)			
วัน/
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
เวลา 9.00- 13.00- 17.00- 9.00- 13.00- 17.00- 9.00- 13.00- 17.00- 9.00- 13.00- 17.00- 9.00- 13.00- 17.00- 9.00- 13.00- 17.00- 9.00- 13.00- 17.00ห้อง 12.00 16.00 20.00 12.00 16.00 20.00 12.00 16.00 20.00 12.00 16.00 20.00 12.00 16.00 20.00 12.00 16.00 20.00 12.00 16.00 20.00

9. เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้...................................................................................................................................................................................................
10. คำชี้แจงเพิ่มเติม..............................................................................................................................................................................................................
11. ชื่อนักศึกษาผู้ประสานงาน.........................................................................................................โทรศัพท์.......................................................................
          (.................................................)          (...........................................................)                      (.........................................................)
                   อาจารย์ที่ปรึกษา                     หัวหน้าสาขาวิชา...............................                                           คณบดี
            .........../.............../..............                    ................../................/................                        ................../................/..................
หมายเหตุ        1) ค่าใช้จา่ ยในการทำโครงงาน (ข้อ 5) เป็นค่าวัสดุทใ่ี ช้จริงซึง่ การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบพัสดุ แต่ไม่เกินค่าหน่วยกิตทีล่ งทะเบียนเรียน
                     2) ตารางเวลาจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับเวลาเรียนปฏิบัติการในแต่ละภาคการศึกษา
                    3) โปรดระบุเครื่องมือและหมายเลขห้องปฏิบัติการของอาคารเครื่องมือที่จะต้องใช้ให้ชัดเจน
                    4) ให้ประสานกับพนักงานศูนย์เครื่องมือฯ ประจำห้องปฏิบัติการก่อนใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
               5) ผู้ประสานงานและเบอร์โทร (ข้อ 11) จะต้องเป็นชื่อของนักศึกษาที่ทำโครงงานเท่านั้น
          6) กรณีที่นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มไม่ครบถ้วน ศูนย์เครื่องมือฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งแบบฟอร์มกับคืนสาขาวิชา
FMฝสป-03/Rev.No.2/1/7/54

คง.2
(สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา)

แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อทำวิทยานิพนธ์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ชื่อวิชา....................................................................รหัสวิชา...............................จำนวนหน่วยกิต.......................
2. ชือ่ วิทยานิพนธ์.....................................................................................................................................................
(ให้แนบรายละเอียดวิทยานิพนธ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา)
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3.1.............................................................................. 3.2.............................................................................
3.3............................................................................... 3.4.............................................................................
4. ชื่อนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์
4.1.............................................................รหัส...................................สาขาวิชา.................................................
5. ระยะเวลาเริ่มการทำวิทยานิพนธ์     วันที่...........................เดือน..................................... พ.ศ. .........................
6. ระยะเวลาสิ้นสุดการทำวิทยานิพนธ์  วันที่...........................เดือน..................................... พ.ศ. ........................
7. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น........................เดือน.....................วัน
ตารางเวลา (กรอกช่วงเวลาที่ทำวิทยานิพนธ์)
วัน/เวลา
ห้อง

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
06.00- 18.00- 06.00- 18.00- 06.00- 18.00- 06.00- 18.00- 06.00- 18.00- 06.00- 18.00- 06.00- 18.0018.00 06.00 18.00 06.00 18.00 06.00 18.00 06.00 18.00 06.00 18.00 06.00 18.00 06.00

8. เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้.............................................................................................................................................................
9. คำชี้แจงเพิ่มเติม........................................................................................................................................................................
10. ชื่อนักศึกษาผู้ประสานงาน..................................................................................โทรศัพท์......................................................
     (.........................................)           (..........................................)             (..........................................)
                    อาจารย์ที่ปรึกษา                 หัวหน้าสาขาวิชา................
               คณบดี
               ............/.........../...........                 ............/........../...........                   ............/........../...........
หมายเหตุ 1) ตารางเวลาจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับเวลาเรียนปฏิบัติการในแต่ละภาคการศึกษา
              2) โปรดระบุเครื่องมือและหมายเลขห้องปฏิบัติการของอาคารเครื่องมือที่จะต้องใช้ให้ชัดเจน
              3) ให้ประสานกับพนักงานศูนย์เครื่องมือฯ ประจำห้องปฏิบัติการก่อนใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
4) ผู้ประสานงานและเบอร์โทร (ข้อ 10) จะต้องเป็นชื่อของนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น
5) กรณีทน่ี กั ศึกษากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มไม่ครบถ้วน ศูนย์เครือ่ งมือฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการส่งแบบฟอร์มกลับคืนสาขาวิชา
FM-/ฝสป-04/Rev.No.2/01/7/54

คง.3
(สำหรับหัวหน้าโครงการวิจัย)

แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อทำโครงการวิจัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ชื่อโครงการวิจัย......................................................................................................................................................................
2. หัวหน้าโครงการวิจัย............................................................................................................................................................
3. ชื่อผู้เข้าร่วมวิจัย/ชื่อผู้ช่วยวิจัย
3.1.....................................................................................   3.2............................................................................................
3.3.....................................................................................   3.4............................................................................................
4. ระยะเวลาเริ่มต้นทำโครงการวิจัย    วันที่...........................เดือน..................................... พ.ศ. .........................
5. ระยะเวลาสิ้นสุดทำโครงการวิจัย     วันที่...........................เดือน..................................... พ.ศ. .........................
6. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น........................เดือน.....................วัน
7. ห้องปฏิบัติการที่คาดว่าจะใช้......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
8. เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
9. คำชี้แจงเพิ่มเติม......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
10.ชื่อผู้ร่วมวิจัยหรือผู้ช่วยที่ประสานงาน.....................................................................................................................................
โทรศัพท์..................................................................................................................................................................................

(.............................................)
หัวหน้าโครงการวิจัย
............./............/............
หมายเหตุ

(.............................................)
หัวหน้าสาขาวิชา...................
............./............/............

(.............................................)
คณบดี
............./............/.............

1) ตารางเวลาจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับเวลาเรียนปฏิบัติการในแต่ละภาคการศึกษา
2) โปรดระบุเครื่องมือและหมายเลขห้องปฏิบัติการของอาคารเครื่องมือที่จะต้องใช้ให้ชัดเจน
3) ให้ประสานกับพนักงานศูนย์เครื่องมือฯ ประจำห้องปฏิบัติการก่อนใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

FM-/ฝสป-05/Rev.No.1/01/7/54

บป.1

เลขประจำตัวผูสมัคร.......................................
เจาหนาที่รับสมัคร...........................................
วัน............./............./...............

ติดรูปถายขนาด 1"

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ใบสมัครเพื่อเขารับการฝกอบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการและสารเคมี"
(เพื่อใหได Safety card)
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)
นามสกุล
I (Mr./Mrs./Ms.)
(Surname)
สถานศึกษา/ที่ทำงาน
ที่อยู อีเมล
(Institute/Office)
(E-mail Address)
สาขาวิชา/ฝาย
รหัสประจำตัวนักศึกษา
เบอรโทร.
(School/Division)
(Code)
(Tel. No.)
มีความประสงคจะได safety card เพื่อขอใชหองปฏิบัติการ/หองวิจัย ศูนยเครื่องมือฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ขอใชหองปฏิบัติการ/หองวิจัย หมายเลขหอง
อาคารเครื่องมือ
2. จุดมุงหมายในการใชหองปฏิบัตกิ าร/หองวิจัย
งานวิจัย
การเรียนการสอนวิชา
อื่นๆ
3. ชื่อเรื่องของงาน (หรือโครงการวิจัย)
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังวาขาพเจาไดปดบังความเปนจริงในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ขาพเจายินยอมใหยกเลิกการใชบัตร safety card
(
)
อาจารยที่ปรึกษา/หัวหนาโครงการ
/
/
(

(
วันที่ยื่นใบสมัคร

/

/

เฉพาะเจาหนาที่
สอบผานสามารถใหบัตร safety card
สอบไมผานไดคะแนน
ไมสามารถใหบัตร safety card ได
วันออกบัตร
วันหมดอายุ

ผูสมัคร

)
/

/

) หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนาหนวยงาน

อนุมัติ
ไมอนุมัติ เนื่องจาก
(อาจารย ดร.สาโรช รุจิรวรรธน)
ผูอำนวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
/
/

คำแนะนำในการสมัครเพื่อเขาฝกอบรม "หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
1. ใหกรอกขอความลงในชองวางทุกขอ 2. ใหกรอกขอความที่ชัดเจน ถูกตองและเปนจริง 3. แนบรูปถายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร 0-4422-3263, 0-4422-3214-15 โทรสาร 0-4422-3260, 0-4422-3263
FM-/ฝสป-01/Rev.No.2/02/11/55

บป.2

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แบบฟอรมขอตออายุ safety card
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)
นามสกุล
I (Mr./Mrs./Ms.)
(Surname)
สถานศึกษา/ที่ทำงาน
ที่อยู อีเมล
(Institute/Office)
(E-mail Address)
สาขาวิชา/ฝาย
รหัสประจำตัวนักศึกษา
เบอรโทร.
(School/Division)
(Code)
(Tel. No.)
มีความประสงคจะขอตออายุ safety card เพื่อขอใชหองปฏิบัติการ/หองวิจัย ศูนยเครื่องมือฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ขอใชหองปฏิบัติการ/หองวิจัย หมายเลขหอง
อาคารเครื่องมือ
2. จุดมุงหมายในการใชหองปฏิบตั ิการ/หองวิจัย
งานวิจัย
การเรียนการสอนวิชา
อื่นๆ
3. ชื่อเรื่องของงาน (หรือโครงการวิจัย)
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังวาขาพเจาไดปดบังความเปนจริงในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ขาพเจายินยอมใหยกเลิกการใชบัตร safety card
(

อาจารยที่ปรึกษา/หัวหนาโครงการ
/
/

)

(

(

เฉพาะเจาหนาที่
วันออกบัตร
วันหมดอายุ

(
ตำแหนง

หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนาหนวยงาน
/
/

ผูขอตออายุ Safety card

)

)

อนุมัติ
ไมอนุมัติ เนื่องจาก

)
/

/

(อาจารย ดร.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน)
ผูอำนวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
/
/

คำแนะนำในการขอตออายุ Safety Card

1. ใหกรอกขอความลงในชองวางทุกขอ ใหชัดเจน ถูกตองและเปนจริง 2. แนบสำเนา Safety Card เดิม 1 ฉบับ 3. รูปถาย 1 นิ้ว 1 ใบ

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร 0-4422-3263, 0-4422-3214-15 โทรสาร 0-4422-3260, 0-4422-3263
FM-/ฝสป-02/Rev.No.3/15/01/56

เลขที่รับ...................../...................
วันที่................................................
เวลา...........................................น.
ผู้รับ................................................

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044)223313 โทรสาร (044)223620
ใบขอรับบริการ

ส่วนที่ 1 (สำหรับผู้ขอรับบริการกรอก)
1. ข้าพเจ้า...................................................ตำแหน่ง................................................สถานที่ติดต่อ.......................................................................................................................................................
เลขที่..............หมู่ที่.............ถนน....................................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด................................................................................................
รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์..............................โทรสาร........................................... E-mail...................................................................................................................................................
2. มีความประสงค์       ขอรับบริการทดสอบ       ขอใช้เครื่องมือ (ระบุ)..............................        ขอรับบริการอื่นๆ (ระบุ).............................................................................................................
3. ประเภทผู้ขอรับบริการ
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายนอก
การเรียน-การสอน/โครงงาน วิชา...........................................รหัสวิชา....................            ราชการ (มีหนังสือรับรองลงนาม โดยหัวหน้าหน่วยงาน)
งานวิทยานิพนธ์ รหัสวิชา........................ชื่อเรื่อง.....................................................            มหาวิทยาลัยภาคี (มีหนังสือรับรองลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน)
งานวิจัย ชื่อเรื่อง......................................................................................................             บริษัทเอกชน           บุคคลทั่วไป
อื่นๆ.........................................................................................................................             อื่นๆ........................................................................................................................................
4. ชื่อและที่อยู่ที่ต้องการให้ระบุในใบเสร็จรับเงิน        ตามชื่อ-ที่อยู่ที่ระบุ ข้อ 1.      ตามชื่อ-ที่อยู่ดังนี้................................................................................................. ......................................
   .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. ชื่อและที่อยู่ที่ต้องการให้ระบุในใบรายงานผลการทดสอบ (กรณีขอรายงานผลเป็นภาษาอังกฤษกรุณากรอกที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ)      ตามชื่อ-ที่อยู่ ที่ระบุ ข้อ 1
    ตามชื่อ-ที่อยู่ ดังนี้...........................................................................................................................................................................................................................................................................
6. รายละเอียดตัวอย่างและรายการทดสอบ/เครื่องมือที่ใช้ (ให้กรอกรายละเอียดในข้อ 6 หน้า 2/2)
6.1 จำนวนตัวอย่าง................................. ตัวอย่าง และความต้องการภาชนะบรรจุตัวอย่างคืน       ไม่ต้องการ      ต้องการ (รับคืนภายใน 30 วันนับจากวันที่ส่งตัวอย่าง)
6.2 การเก็บรักษาตัวอย่าง :          อุณหภูมิห้อง        แช่เย็น       แช่แข็ง                           6.5 การรับรายงานผลการทดสอบ :       มารับเอง      ส่งทางไปรษณีย์
6.3 ความต้องการตัวอย่างคืน :      ไม่ต้องการ       ต้องการ (ภายใน 10 วัน หลังออกรายงานผล)   6.6 การชำระเงิน       เงินสด       เงินโอน (แนบหลักฐาน)      เช็ค (แนบหลักฐาน)
6.4 ความต้องการมาเฝ้าระวังการทดสอบ       ต้องการ       ไม่ต้องการ                                  6.7 ความต้องการอื่น (ระบุ)............................................................................................
6.8 เฉพาะกรณีผู้ขอรับบริการจากหน่วยงานภายใน : ข้าพเจ้ายินดีที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการของศูนย์เครื่องมือฯ ภายในวันที่............................โดยผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
      คือ.........................................หากพ้นกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ มทส. หักเงินเดือนหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับ มทส. เพื่อนำมาชำระหนี้ดังกล่าว
6.9 ข้าพเจ้าได้ทราบระเบียบการขอรับบริการ แล้วยินดีปฏิบัติตามทุกประการ
ลงชื่อ.....................................................................ผู้ขอรับบริการ                                             ลงชื่อ..................................................ผู้บังคับบัญชา (เฉพาะผู้ขอรับบริการภายใน)
       (..................................................................)                                                                    (....................................................)
         ..................../................../....................                                                                           ................/............../..............
ส่วนที่ 2 (สำหรับพนักงานกรอก) รายละเอียดของการทบทวนคำขอรับบริการ
1. รายการทดสอบ/วิธีทดสอบ/เครื่องมือที่ใช้....................................................................................................................................................................................................................................
2. การคิดค่าใช้จ่าย
2.1 คิดค่าใช้จ่ายในอัตรา :       1       2        3           4          5           6                     2.2 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น (อัตราเต็ม)................................................................................บาท
2.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี (ระบุ) : .........................................................................................................................................................................................................................................................
2.4 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริง....................................บาท (.......................................................................................)
3. รายละเอียดของการปรึกษาหารือ/ถกปัญหากับผู้ขอรับบริการ.....................................................................................................................................................................................................
4. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการทบทวน (ถ้ามี)...........................................................................................................................................................................................................................
5. สรุปผลการทบทวนของห้องปฏิบัติการ       ไม่พร้อมและปฏิเสธ      มีความพร้อมรับงาน และนัดรับรายงานผลวันที.่ ............................................................................................................
6. กรณีมีการเบี่ยงเบนไปจากคำขอรับบริการ : ได้แจ้งผู้ขอรับบริการเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อวันที่...........................................................................................................................................
กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลังจากงาน ได้เริ่มแล้ว ระบุ..............................................................................................................................................................................................................
ได้ทบทวนคำขอรับบริการใหม่ตั้งแต่ต้นแล้ว สามารถให้บริการได้ และได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ทบทวนโดย..................................................หัวหน้าห้องปฏิบัติการทดสอบ                               ลงชื่อ........................................ผู้เบิกตัวอย่าง เวลา.......................... น.
             (..................................................)                                                                         (........................................)
              ............../................/...............                                                                            ............../............./..........
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หมายเลขโทรศัพท์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
อาคารเครื่องมือ 1
อาคารเครื่องมือ 2
อาคารเครื่องมือ 3
อาคารเครื่องมือ 5
อาคารเครื่องมือ 6
อาคารเครื่องมือ 8
อาคารเครื่องมือ 9
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มทส.

เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์ภายนอก
3155
4540
3369
4730
3470
4984
3944

0-4422-3155
0-4422-4540
0-4422-3369
0-4422-4730
0-4422-3470
0-4422-4984
0-4422-3944

1234,567

0-4422-3000

สถานีตำรวจโพธิ์กลาง

0-4421-1191, 191

สถานีดับเพลิง นครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
โรงพยาบาล ป.แพทย์

0-4424-2222
0-4425-8551
0-4425-4990-9
0-4425-5996
0-4426-2000
0-4425-1070
0-4424-5548
0-4427-3370-5

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

คู่มือความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ 59

ที่ปรึกษาจัดทำคูมือความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ
1. ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย
2. รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ
3. ผศ.ดร.วิมลลักษณ สุตะพันธ
4. ผศ.ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
5. อาจารย ดร.ฉัตรเพชร ยศพล
6. อาจารย ดร.สัญชัย ประยูรโภคราช

ประธานคณะทำงาน
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
สาขาวิชาเคมี

พิมพครั้งที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2556 จำนวน 1,000 เลม
พิมพที่ : โรงพิมพโจเซฟ จ.นครราชสีมา โทร. 0-4426-8441-2 แฟกซ 0-4426-7039
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